ANUL 8, NR. 1 - IANUARIE/FEBRUARIE 2018

EVANGHELIA

ÎN VIAȚA MEA

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis
să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor,
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.
(Luca 4:18-19)
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EVANGHELIA ÎN VIAȚA MEA
„Duhul Domnului este
peste
Mine,
pentru
că M-a uns să vestesc
săracilor Evanghelia, M-a
trimis să tămăduiesc pe
cei cu inima zdrobită,
să propovăduiesc robilor
de război slobozirea şi orbilor, căpătarea
vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să
vestesc anul de îndurare al Domnului.”
(Luca 4:18-19)

Dacă ne uităm la viața lui Isus, în primul
rând, El a vorbit despre Evanghelia
Împărăției lui Dumnezeu, subiectul Său
principal. Ne-a învățat să ne rugăm să
vină Împărăția pe pământ așa cum e în cer
(Tatăl Nostru). Evanghelia nu înseamnă
să ne pregătim pentru cer, ci să aducem
un pic din cer pe pământ. Nu e vorba de
o zonă geografică sau o orânduire statală,
ci de un context unde se aplică voia și
legile dragostei Lui, prin noi, creștinii.
Rolul Bisericii e ca, împreună cu Duhul
Când auzim de Evanghelie (literal: „vestea
Sfânt, să aducă Împărăția Dumnezeului
bună”), ne gândim la mântuirea de păcate și
dragostei pe pământ și să îi demonstreze
la viața veșnică. E adevărat, dar e incomplet!
puterea și viabilitatea astăzi.
Isus nu a venit doar să moară tranzacțional
pe cruce ca să ispășească juridic păcatele Apoi, Isus nu S-a ferit să răspundă
noastre. Ci Isus, reprezentarea cea mai întrebărilor concrete despre taxe,
fidelă a Dumnezeului nevăzut, a petrecut abuzurile statului roman, relații soț-soție,
mulți ani printre noi, ca să-L cunoaștem pe sau grijile legate de nevoile curente, etc. Să
Dumnezeu „de la sursă”. Sunt patru cărți în căutăm în Biblie răspunsuri, să-L întrebăm
Biblie numite Evanghelii, iar ele vorbesc pe Duhul Sfânt care e perspectiva Lui
predominant despre cum a trăit, ce a asupra problemelor de azi!
făcut și ce a învățat Isus, modelul nostru.
În al treilea rând, Isus a vindecat
În această perioadă a anului, între bolnavii și a eliberat pe cei cu probleme
sărbătoarea nașterii lui Isus și cea a morții și demonice, pentru a demonstra puterea
învierii Lui, să ne amintim cu atât mai mult și compasiunea lui Dumnezeu pentru cei
de viața lui Isus între noi, de învățăturile apăsați. Minunile nu erau un scop în sine,
transformatoare și de modul în care ne-a ci semne care să atragă atenția asupra
învățat să trăim în dragoste. Evanghelia realității Împărăției.
nu e doar iertare de păcate, ci Evanghelia
Matei 9:35 sumarizează: „Isus străbătea
completă este că Dumnezeu a venit la
toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod
noi să restaureze relația ruptă prin păcat
în sinagogi, propovăduind Evanghelia
și moarte spirituală, să ne transforme
Împărăţiei şi vindecând orice fel de
viața, dar și familia și comunitatea
boală şi neputinţă care era în norod.”
noastră, începând de aici de pe pământ și
Aceste aspecte ni le-a lăsat nouă ca
continuând natural în eternitatea cu El.
sarcini, prin Marea Trimitere (Marcu
Evanghelia are dimensiune spirituală,
16, Matei 28) - să vestim Evanghelia
etică și socială. Nu e doar un bilet gratis
Împărăției, să fim și să facem ucenici după
pentru cer, ci anunță că Împărăția Sa
modelul lui Isus, iar puterea Lui va întări
începe aici pe pământ, iar Isus e de partea
Vestea Bună prin vindecări și eliberări.
celor apăsați, necăjiți, păcătoși și cu
Haideți să recitim cele patru Evanghelii,
probleme. A noastră, a tuturor...
să ne centrăm viața pe mesajul Împărăției.
Matei 4:17 ne dă o definiție sintetică a
Să trăim ca Isus în fiecare zi, simplu,
Evangheliei. E vestea bună că „Împărăția
fără ostentație, fără fraze sforăitoare. Să
lui Dumnezeu este aproape” și ne cere să
iubim pe Dumnezeu și să ne încredem în
ne re-setăm modul de gândire pe noua
El zilnic, la lucru, acasă, la școală. Să ne
frecvență („pocăiți-vă”, reînoiți-vă mintea).
iubim aproapele - colegul, prietenul, ruda,
Iar apropierea Împărăţiei produce „efecte
dușmanul - și să-i facem bine, fără a aștepta
secundare” multiple, descrise în Luca 4
ceva înapoi. Să vorbim de bine. Să arătăm
(versetul acestei reviste), pasaj citit de
har față de cei ce păcătuiesc, nu pentru
Isus la începutul lucrării Sale, ca scrisoare
că aprobăm păcatul, ci pentru că și Isus,
divină de intenție. Scopul lui Isus a fost
modelul nostru, era prietenul păcătoșilor,
vestirea Evangheliei defavorizaților,
iar bunătatea lui Dumnezeu, manifestată
vindecarea emoțională, eliberarea de
și prin noi, îndeamnă la pocăință. Să ne
tristețe, apăsare și depresie, eliberarea
sfințim, să ne rupem de păcatul din inimă.
celor sub apăsarea demonică, vindecarea
Să ne păzim de religiozitate. Să nu ne fie
fizică, o vedere spirituală. Isaia 61, din
teamă să ne rugăm pentru bolnavi sau cei
care citează Isus, conține și alte aspecte
cu probleme demonice, e parte normală
ale Evangheliei. Iar anul de îndurare al
din viața oricărui creștin. Și dacă nu ai
Domnului, Jubileul sărbătorit de evrei la
mai făcut asta, te încurajăm să începi să
50 de ani, era anul când toate datoriile erau
o faci, cu curaj. Și sperăm ca și articolele
iertate, proprietățile înstrăinate reveneau
din acest număr al revistei să ajute în a trăi
proprietarului și sclavii erau eliberați - un
mai bine Evanghelia în viața de zi cu zi.
an sfânt de sărbătoare și de reset social
(Levitic 25). Toate acestea sunt împlinite Sorin Pețan
prin viața și prin moartea Domnului Isus. Redactor, revista Alfa Omega TV Magazin
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EVANGHELIA ÎN VIAȚA MEA
Editorial de Sorin Pețan, redactor AOTV Magazin
RAPORT 2017 - ALFA OMEGA TV
Modul în care am făcut misiune prin media în 2017
PLINĂTATEA ȘI DARURILE LUI DUMNEZEU
PENTRU TINE
DE CE ȘI CUM SĂ CITESC BIBLIA?
De Marcel Strubert, pastor
DE CE ȘI CUM SĂ MĂ ROG?
De Marcel Strubert, pastor
CUM POȚI AUZI VOCEA LUI DUMNEZEU?
Extras din cartea „Tu ești, Doamne?” de Cindy Jacobs
IDENTITATE ȘI AUTORITATE SPIRITUALĂ Extras din em. „Calea Adevărul și Viața” cu Aurelian Barbu

CUM SĂ-ȚI ÎMPĂRTĂȘEȘTI CREDINȚA?
Evanghelizare si Edificare România
CUM POT FI VINDECAT?
de Tudor Pețan, președinte Alfa Omega TV
FII LIBER - CREȘTINUL ȘI DEMONII
Extras din cartea „Fii Liber” de Robert Heidler
MĂ LUPT CU PORNOGRAFIA, CE SĂ FAC?
SOȚUL MEU ESTE PRINS ÎN PĂCATUL
PORNOGRAFIEI. CE SĂ FAC? Interviuri cu Ilie Popa, pastor
DEPRESIA - O PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ
de Daniela Toplicianu, consilier Alfa Omega TV
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creaționism, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu
Creatorul, și își predau viața lui Hristos.
Publicăm și resurse media de apologetică,
pentru a pregăti credincioșii să-și apere
credința în fața ateilor sau a celor de alte religii.
Răspândim Evanghelia prin diverse canale
și proiecte, la mii de români de toate vârstele.

2. CARTEA CĂRȚILOR

Raport 2017 - Alfa Omega TV
ALFA OMEGA TV ÎN CIFRE
Televiziune
Canalul Alfa Omega TV e în al doisprezecelea
an de emisie 24/7 peste Europa, ultimii 6 ani
fiind în lista „must-carry” a CNA. În 2017, am
produs sau tradus aproximativ 700 de ore de
programe creștine. Audiența canalului Alfa
Omega TV e maximă la filme, documentare,
emisiunile Calea Adevărul și Viața în direct,
programe de misiune și desene animate.
În toamna 2017, am instalat un nou decor
pentru emisiunea Calea, Adevărul și Viața,
aflată la aniversarea a 600 de emisiuni.
Produsă prima oară în anul 2000, emisiunea
este cel mai longeviv talk-show creștin din
România. În decembrie 2017 aniversăm și
ediția 700 a emisiunii de știri Mapamond
Creștin, aflată în producție de 14 ani.
Site-ul alfaomega.tv
În 2017, 309.783 utilizatori unici au vizitat
site-ul nostru, o creștere de 27% față de 2016.
Ca secțiuni ale site-ului, vizitatorii accesează:
32% - canalul TV și recomandări, 16% - Știri,
9% - Viața Spirituală, 8% - Pagina principală,
6% Creștinul și societatea, 6% - Librăria, 5%
- Mediacenter, 3% - Înțelegerea Vremurilor.
Față de 2016, în 2017 au crescut secțiunile
Creștinul și societatea (+283%), Înțelegerea
vremurilor (+92%), Librăria (+29%), Viața
spirituală (+9%), Știri (+5%).
Media socială
În 2017, am ajuns la cifra de 6600 de videouri
încărcate pe Youtube, cu un total de peste 13
milioane de vizualizări, din care 3,92 milioane
în 2017 (o creștere de 56% față de 2016).
Pe Facebook am înregistrat 6,02 milioane
vizualizări ale clipurilor video (o creștere de
270% față de 2016).
Anul 2017 a fost exploziv pe rețelele sociale.
Cumulat, pe Youtube și Facebook, în 2017
am avut 10 milioane de vizualizări la
videourile încărcate de echipa noastră, cu o
medie de vizualizare de 4 minute și jumătate
pe Youtube. În total, videourile noastre au
fost urmărite timp de 383.000 ore.
La aceasta se adaugă postările noastre nonvideo de pe Facebook. În vara 2017, am
trecut prima oară de pragul de 1 milion
de oameni (1,4M) care au văzut măcar în
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trecere postările noastre într-o săptămână
(reach). Audiența principală pe media
socială sunt persoanele între 25-45 de ani,
complementând audiența canalului TV.
Materiale tipărite
Revista Alfa Omega TV Magazin e un proiect
pentru creștini, și cuprinde programul TV și
articole grupate pe o temă centrală în fiecare
număr. Cu un tiraj de 17.000 exemplare
distribuite gratuit o dată la două luni, revista
AOTV Magazin continuă să fie cea mai
tipărită revistă creștină din România.
Editura Alfa Omega Publishing a trecut în 2017
de pragul de 100 de titluri de cărți publicate, pe
teme ca rugăciune și mijlocire, luptă spirituală,
profetic, vindecare și eliberare.

PROIECTELE NOASTRE
1. EVANGHELIZARE
Alfa Omega TV aduce mesajul Evangheliei
persoanelor nemântuite. Mulți nu ar intra
într-o biserică să asculte un preot sau pastor
dar, prin media, ducem Evanghelia în
căminul fiecărui român. Dezvoltăm proiecte
speciale de evanghelizare pentru toate grupele
de vârstă, folosind metode relevante.
Studiile arată că peste 80% dintre români se
uită zilnic la televizor în medie 3,3 ore pe zi.
Răspândim Evanghelia prin televiziune, prin
programe difuzate pe canalul Alfa Omega
TV sau pe alte televiziuni cu care colaborăm.
Estimăm că jumătate din audiența noastră
nu este mântuită. Difuzăm în permanență
pe canalul Alfa Omega TV programe de
evanghelizare și pre-evanghelizare: emisiuni în
direct cu rugăciuni de mântuire, documentare
și emisiuni de știință, desene animate, filme și
servicii religioase orientate spre cei nemântuiți.
În 2017, în fiecare lună, am distribuit și 20 de
ore de programe creștine la 34 de stații TV
comerciale regionale cu care colaborăm în
țară, cu audiență nereligioasă.
Anul acesta, din cele 300.000 de persoane
care au vizitat site-ul www.alfaomega.tv,
peste 10.000 au parcurs pe site prezentarea
Evangheliei și cursul Bazele creștinismului.
Pentru unii, un obstacol în calea mântuirii e
aparenta contradicție între știință și credință.
Prin campanii multimedia de știință și

Deși mulți consideră copiii ca fiind generația
de mâine, la Alfa Omega credem că ei sunt
generația de azi care trebuie câștigată pentru
Hristos. De aceea, în parteneriat cu CBN,
am investit resurse în lansarea noii serii de
desene animate Cartea Cărților în noiembrie
2016 și am continuat să dezvoltăm acest
proiect de evanghelizare pentru copii și în
2017. Publicul țintă sunt copiii de 6-12 ani.
Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în trecut
îi expun poate pentru prima dată pe copii
de azi la povestirile fascinante ale Bibliei.
Difuzate inițial la începutul anilor ‘90, aceste
desene au fost reinventate pentru noua
generație! De la Geneza la Apocalipsa, prin
grafică modernă, mult umor și cântecele ușor
de reținut, Cuvântul lui Dumnezeu este
prezentat pe înțelesul copiilor și îi provoacă
să își dedice viața lui Hristos.
Proiectul Cartea Cărților cuprinde și un
site interactiv, www.carteacartilor.tv, unde
copiii pot intra în legătură cu alți copii,
crea propriul personaj, urmări videouri, se
pot juca jocuri interactive și, împreună cu
părinții, pot descoperi tainele Bibliei. Tot
acolo le e prezentată interactiv Evanghelia.
În ultimele luni ale anului 2017, site-ul a
fost vizitat în medie de 14.000 vizitatori
unici pe lună, iar 800 de copii au parcurs
prezentarea Evangheliei lunar, indicând că
s-au rugat rugăciunea de mântuire.
Alături de site, evenimentele evanghelistice
Cartea Cărților, organizate de biserici locale,
au menirea de a le prezenta copiilor mesajul
desenelor și de a le da ocazia să se bucure
împreună cu alți copii prin lecții biblice,
cântece, jocuri și prin prezența roboțelului
Memo. Anul acesta am ajutat la organizarea a
șapte evenimente în biserici și case de cultură
din România, fiecare reunind 100-200 de copii,
la care a fost prezentată copiilor și Evanghelia.
Lucrăm și la dezvoltarea unei curricule
interactive pentru școli și școli duminicale,
bazate pe lecțiile din Cartea Cărților.

3. SLUJIRE ȘI RUGĂCIUNE
Ca organizație de media creștină, dincolo
de informare sau divertisment, ne focalizăm
pe slujirea personală și implicarea directă
în viața credincioșilor. Multe persoane ne
cer ajutor și susținere în rugăciune pentru
problemele lor, prin linia telefonică zilnică de
rugăciune, la emisiunile în direct, prin email,
site și Facebook. Ne rugăm pentru cauzele
celor care ne contactează, le oferim materiale
relevante pentru problemele lor. Pe cei care

au nevoie, îi punem în legătură cu consilieri
creștini sau biserici locale pentru a-i ajuta mai
departe în procesul de restaurare.
În 2017, am primit peste 5000 de cereri
de rugăciune. Cele mai mari nevoi sunt:
vindecare fizică (45%) și emoțională (10%),
mântuire (15%), eliberare (10%), familie
(10%) și probleme financiare (5%) și alte
cauze (5%). Zeci de mii au parcurs anonim
materiale publicate de noi, pe teme
sensibile: depresia, divorțul, abuzul, avortul
sau aspecte legate de sexualitate. Cu ajutorul
partenerilor Alfa Omega, continuăm să ne
rugăm, să slujim și să fim aproape de cei care
trec prin situații dificile!
Și în 2017, am produs zeci de emisiuni
săptămânale cu rugăciune, în direct joi
seara pe TV, site și Facebook. Invitații
prezintă adevăruri biblice practice, răspund
la întrebări și se roagă în studio pentru
nevoile oamenilor. Temele emisiunilor includ
vindecarea, eliberarea, restaurarea relațiilor,
vindecarea emoțională și probleme sexuale
– le corelăm cu nevoile primite ca cereri
de rugăciune. Mărturiile telespectatorilor
reflectă un impact pozitiv și subliniază nevoia
mare de slujire a credincioșilor.
Suntem bucuroși pentru miile de oameni
care au avut încredere în noi cu problemele
lor. Încercăm să ajutăm, iar rugăciunea,
soluțiile practice, conectarea oamenilor la
biserici și consilieri și producerea de resurse
media relevante și practice sunt ceea ce
putem face în domeniul slujirii personale.

4. CREȘTERE SPIRITUALĂ
Constatăm și marea nevoie de ucenicizare,
de creștere spirituală și de echipare pentru
slujire a credincioșilor din toate confesiunile.
Prin tematica variată abordată în materialele
noastre, suntem o sursă de hrană spirituală
pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm
sute de seminarii biblice, predici, emisiuni
TV, cursuri și articole despre diverse aspecte
ale vieții creștine, pe canalul TV, pe DVD,
în revista Alfa Omega TV Magazin, pe siteul nostru și media socială. Publicăm și cărți
pe teme relevante, care pot constitui surse de
studiu biblic și pentru biserici și organizații.
În fiecare săptămână, producem programe
TV pentru echiparea credincioșilor în
umblarea cu Dumnezeu. Emisiunile Calea,
Adevărul și Viața prezintă adevăruri de bază
practice ale credinței creștine, iar în fiecare
joi, le punem în aplicare prin rugăciune
și slujire în direct. Emisiunile Puterea
rugăciunii învață creștinii cum să se roage și
să mijlocească eficient. Producem și mărturii
de vieți transformate de Dumnezeu. Seria
Întrebări esențiale abordează aspecte delicate
ale vieții creștine.
Săptămânal, difuzăm și peste 30 de ore de
seminarii biblice, predici și conferințe pe
diverse teme ale vieții creștine. Traducem și
programe ale unor lideri creștini din alte țări,
mesaje practice și încurajatoare. Totodată

difuzăm multe documentare educative și filme
creștine antrenante, pentru întreaga familie.
A treia cea mai accesată secțiune din site
este secțiunea Viață Spirituală, cu articole
despre Dumnezeu și viața creștină, cursuri,
devoționale și clipuri scurte pe o varietate de
teme. Toate aceste materiale sunt distribuite
și pe rețelele sociale.
Alături de cei ce ne susțin, ajutăm credincioșii
să se maturizeze spiritual și să crească în
cunoașterea lui Dumnezeu, echipați pentru
a extinde Împărăția Lui în România.

5. IMPLICAREA CREȘTINULUI
ÎN SOCIETATE
Rolul nostru, ca creștini în societate, este
de a fi sare și lumină în toate domeniile de
activitate, prin integritate, competență
și compasiune pentru cei din jur și prin
manifestarea puterii lui Dumnezeu. Cu
ajutorul partenerilor noștri, am reușit să
realizăm materiale relevante care să inspire
creștinii să fie o lumină în orice context ar fi.
Prin campaniile multimedia Creștinul
și societatea, am promovat aplicarea
principiilor creștine în toate domeniile vieții:
profesia, Biserica, dimensiunea socială,
știința-educația, tehnologia, banii, statul
și relațiile cu cei din jur. Clipuri și articole
prezintă și exemple pozitive ale unor creștini
care își trăiesc credința, dincolo de zidurile
bisericii, acolo unde Dumnezeu i-a așezat.
Dorim să echipăm creștinul să fie relevant
pentru cei din jur. Programele TV, materialele
publicate pe site și social media sunt tot
mai urmărite (o creștere de 283% pe site în
2017), ceea ce arată un interes tot mai mare
al creștinilor pentru a fi sare și lumină în
societate. Încurajam atât creștinul obișnuit
să-și aplice practic credința în toate domeniile
vieții sale, cât și liderii din diverse sfere ale
societății să fie lumină în locul în care sunt.

6. ÎNȚELEGEREA VREMURILOR
Studiile arată că proporția știrilor și a emisiunilor
informative a crescut considerabil în România.
Deși lumea devine tot mai turbulentă, ca
creștini, trebuie să învățăm să citim semnele
vremurilor, din Orientul Mijlociu și din
lumea întreagă pentru a fi pregătiți. Prin
Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să
înțeleagă, să se roage și să interpreteze biblic
semnificațiile știrilor pe care le văd în fiecare zi
la televizor sau pe internet.
Prin producerea și difuzarea documentarelor
de actualitate și în special a emisiunilor de știri
săptămânale Mapamond Creștin și Jerusalem
Dateline pe canalul Alfa Omega TV, oferim
telespectatorilor noștri perspective creștine
și informații noi despre evenimente din
lumea religioasă, misiuni creștine din locuri
periculoase, conflicte din zonele de pe glob
cu influență musulmană, informații despre
Biserica persecutată, probleme sociale actuale,
mărturii și întâmplări unice din lume.

Prin publicarea știrilor și în mediul online,
pe site, Youtube și Facebook, ne dorim să fim
o alternativă credibilă de informare într-o
lume plină de propagandă și fake news. Cele
mai vizionate materialele postate de noi pe
rețelele de socializare sunt știrile și reportajele.
Iar site-ul www.alfaomega.tv cuprinde
secțiunea Înțelegerea vremurilor unde se
găsesc clipuri video și articole relevante.
Pe tot parcursul anului, difuzăm filme,
documentare și știri despre Israel, ca popor
ales al lui Dumnezeu. În luna mai, am derulat
campania multimedia Înțelegerea vremurilor,
în care provocăm creștinii să privească biblic
atât situațiile actuale, cât și ceea ce urmează
să se întâmple. Campania a cuprins și o
săptămână multimedia Pro-Israel, pentru a
motiva și încuraja creștinii să se roage pentru
poporul evreu. În mai 2017 am organizat și
conferința Rugăciune pentru Israel. Scopul
nostru este să încurajăm creștinii să
înțeleagă vremurile și să descopere planul
lui Dumnezeu cu Israelul.
În cadrul emisiunii Puterea rugăciunii sunt
prezentate motivele de rugăciune specifice
acelei luni. Credem că atunci când creștinii
sunt informați despre problemele actuale
ale societății și se mobilizează la rugăciune,
Dumnezeu va lucra.
Pe viitor, ne dorim să dezvoltăm activitatea
de știri și să producem emisiuni cu conținut
informativ care să prezinte dimensiunea
spirituală a situațiilor din România și lumea
întreagă.

7. REFLECTAREA LUCRĂRII
DOMNULUI
Ca organizație de media, intrăm în contact cu
multe biserici sau lucrări creștine și suntem
prezenți la diverse evenimente din țară pe care
le promovăm prin canalele noastre media.
Acest lucru ne dă o privire de ansamblu
asupra lucrării lui Dumnezeu. Prin producțiile
noastre - emisiuni, reportaje, știri și materiale
promoționale - încurajăm și reflectăm aceste
mișcări, fiind martori media la lucrarea lui
Dumnezeu interconfesională în România.
Adesea transmitem în direct pe internet
sau pe TV, iar ulterior amplificăm efectul
evenimentelor prin difuzarea materialelor
editate. Scopul nostru este ca, împreună cu
alte organizații și biserici din România, să
arătăm modul în care Dumnezeu lucrează în
diverse zone ale țării și să fim parte la ceea ce
El vrea să facă în țara noastră. Punem accent
pe evenimente politice, sociale și spirituale
importante, inițiative pro-viață și pro-familie,
întâlniri de rugăciune și conferințe de lideri
și prezentăm organizații care au un impact
deosebit în societatea română.
Toate acestea au fost posibile datorită miilor
de oameni obișnuiți care sunt alături de
noi, parteneri Alfa Omega. Fiți parte alături
de noi la lucrarea de misiune prin media
și în 2018! Fiți parteneri Alfa Omega TV!
www.alfaomega.tv/partener
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Plinătatea și darurile
lui Dumnezeu pentru tine
Din nefericire, mulţi din noi niciodată nu
intrăm să fim „moştenitori ai lui Dumnezeu şi
co-moştenitori cu Hristos” (Romani 8:17). Cel
mai mare duşman al lumii, Satan, ne „păzeşte”
să nu descoperim că Dumnezeu are daruri
importante care schimbă vieţi, daruri de care
ne putem bucura astăzi. Suntem înşelaţi să
gândim că Tatăl nostru nu are nimic pentru
noi sau, dacă are, trebuie să aşteptăm până
murim ca să ne bucurăm de ele.
Să ne uităm la câteva daruri pe care
Dumnezeu vrea să ni le dea azi. „El, care n-a
cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru
noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună
cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32).

MÂNTUIREA ŞI DARUL VIEŢII VEȘNICE
Cel mai mare dar este Isus Hristos Însuşi.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
Păcatul nu este un subiect plăcut ne face să
ne simţim vinovaţi sau cel puţin neliniştiţi.
Încercăm să evităm aceste sentimente
comparându-ne cu alţii. „Sunt la fel de
bun ca şi oamenii care merg la biserică” ne
spunem. Sau încercăm să facem fapte bune, să
compensăm. Sau afirmăm că „aceste standarde
sunt depăşite, nimeni nu mai crede în ele!”.
Totuşi, oricât ne opunem, legea lui
Dumnezeu rămâne aceeași. Toţi suntem
păcătoşi. Păcatul nostru, banal cum pare
pentru noi, este însă de neacceptat la
Dumnezeu. Păcatul creează un zid etern
între noi şi Dumnezeu. Implorarea sau
plânsul sau faptele bune nu-L vor face
pe Dumnezeu să se răzgândească. „Plata
păcatului este moartea, dar darul fără plată
a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).
Vestea bună e că Dumnezeu ne iubeşte
atât de mult, încât a decis să plătească
preţul pentru păcatele noastre. El a oferit
un înlocuitor pentru moartea noastră, ca
fiecare să putem fi iertaţi de păcatele noastre,
complet şi pentru totdeauna. „El a purtat
păcatele noastre în trupul Său, pe lemn,
pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să
trăim pentru neprihănire” (1 Petru 2:24),
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără
plată, prin harul Său, prin răscumpărarea,
care este în Hristos Isus” (Romani 3:23,24).
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit
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pentru a asigura
iertarea
noastră
veşnică, şi El a înviat
pentru a ne aduce
în prezenţa lui Dumnezeu, dărâmând zidul
creat prin păcatul nostru.

CUM SĂ PRIMEŞTI VIAŢA VEŞNICĂ
Nu putem face nimic să câştigăm mântuirea,
să plătim preţul pedepsei datorate pentru
păcatul nostru. Preţul - viaţa fără pată a lui
Isus - a fost deja plătit. Dar există ceva ce
putem face ca să primim mântuirea. Pune-ţi
următoarele întrebări:
Vrei să fii mântuit? Vrei să ştii că eşti eliberat
de vina păcatului - liber să treci prin zidul
separării şi în prezenţa lui Dumnezeu ca
şi copil al Lui? Aceasta înseamnă multe
schimbări. Va trebui să te încrezi în
Dumnezeu, pe care nu-L cunoşti prea bine
încă. E ca şi când ai semna un contract în alb,
pe care Dumnezeu îl completează mai târziu!
Doreşti să-I ceri lui Dumnezeu iertarea? Poţi
recunoaşte că eşti un păcătos care are nevoie
de mântuire? Unul din ucenicii lui Isus a
scris: „Dacă ne mărturisim păcatele, el este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să
ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
Eşti dispus să spui altora că ţi-ai predat viaţa
lui Isus? „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta
pe Isus Hristos ca Domn, şi dacă crezi în
inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi,
vei fi mântuit” (Romani 10:9).
Dacă poţi răspunde cu DA la toate cele
trei întrebări, eşti gata să primeşti cel mai
mare dar care există. De ce nu-I ceri lui
Dumnezeu chiar acum darul mântuirii?
Rosteşte următoarea rugăciune, din inima
ta: „Doamne Isuse, iartă-mă de păcatul meu.
Mă încred în Cuvântul Tău, crezând că Tu
îi ierţi pe cei care cer iertarea. Fii Domnul
meu, aşa cum eşti Mântuitorul meu. Sunt al
tău. Mulţumesc pentru că m-ai mântuit. Am
cerut şi cred că Tu m-ai mântuit. Amin.”
Bine ai venit în familia lui Dumnezeu! Dacă
I-ai cerut lui Dumnezeu să te ierte şi să fie
Domnul tău, atunci El este! Mulţumeşte-I
în fiecare zi pentru darul mântuirii şi vieţii
veşnice. Începe să aştepţi schimbări minunate
în timp ce zilnic te supui Tatălui ceresc. „Căci,
dacă este cineva în Hristos, este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

DUHUL, PROMIS DE TATĂL
Dacă ai primit darul lui Dumnezeu pentru
mântuire, un alt dar important te aşteaptă!
Cu mult înainte ca Isus să vină pe pământ,
prorocul Ioel a scris despre o minunată

promisiune: „După aceea, voi turna Duhul
meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor
proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii
voştri vor avea vedenii” (Ioel 2:28). Mai târziu,
Dumnezeu a arătat lui Ioan Botezătorul că
Isus a fost pe cale să aducă această promisiune
copiilor lui Dumnezeu. (Ioan 1:33).

Ce este botezul cu Duhul Sfânt?
Isus a vorbit despre botezul în Duhul
Sfânt chiar înainte de a se înălța la Tatăl
Său în ceruri. „Ioan a botezat cu apă, dar
voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu
Duhul Sfânt. Veţi primi o putere, când se
va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi
fi martori...” (Faptele Apostolilor 1:5,8).
Credincioşii din vechime au găsit această
putere care le-a dat posibilitatea de a spune
oamenilor despre Domnul lor, dar și noi
abilităţi spirituale, vindecarea şi miracolele,
care au reprodus abilităţile lui Isus. Isus
a promis că acestea se vor întâmpla: „…
oricine crede în Mine, va face şi el lucrările
pe care le fac Eu” (Ioan 14:12).
Această promisiune nu a fost doar pentru
prima generaţie de creştini, ci pentru toţi
credincioşii, inclusiv pentru tine. „Căci
făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru
copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe
acum, în oricât de mare număr îi va chema
Domnul, Dumnezeul nostru” (Fapte 2:39).

Cum primim botezul în Duhul Sfânt?
Ca toate darurile lui Dumnezeu, botezul în
Duhul Sfânt e la dispoziţia acelora care sunt
gata şi doritori să-l primească. Verifică dacă
eşti gata, folosind următoarea listă.
1.
Eşti copilul lui Dumnezeu, ai
primit mântuirea? Doar persoana mântuită
poate primi botezul cu Duhul.
2.
Ai cerut acest botez? Isus a spus:
„Dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri
bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl
vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce
I-L cer!” (Luca 11:13).
3.
Eşti dispus să-ţi predai întreaga viaţă
Domnului? Cere-I să fie Domn asupra duhului
tău, minţii tale, emoţiilor şi trupului tău.
4.
Doreşti să primeşti botezul prin
credinţă? Credinţa este o încredere în inima
ta, cuplată cu o acţiune concretă. Dacă crezi
că botezul cu Duhul este pentru tine şi vrei
să-L primeşti, adaugă credinţei tale acţiunea
laudei şi mulţumirii către Dumnezeu.

Darul vorbirii în limbi
E posibil ca în timp ce Îl lauzi pe Domnul, să
începi să simţi cum noi cuvinte se formează

în gura ta. Duhul Sfânt vrea să curgă afară
din tine printr-o inundare a laudei într-o
limbă pe care nu ai învăţat-o niciodată. În
timp ce îţi deschizi gura în laudă, Domnul
o va umple cu cuvinte care-L onorează pe
Dumnezeu şi Îi dau glorie lui Isus Hristos.
Exersează această nouă limbă în fiecare zi.
Acest minunat dar spiritual va fi o mare
încurajare pentru tine în timp ce simţi
puterea lui Dumnezeu în viaţa ta.

DARUL DE VINDECARE
Dacă ai primit darul mântuirii, trupul tău
a devenit un „templu” pentru Duhul Sfânt.
Pentru că Dumnezeu locuieşte în tine şi tu Îi
aparţii, El e preocupat de condiţia trupului
tău fizic.
Când Isus a umblat pe Pământ, a vindecat
mulţi oameni. Biblia afirmă că toţi cei ce
veneau la El erau vindecaţi (Matei 8:16,
12:15). Mai târziu, Isus a dat ucenicilor Săi
autoritate peste boală. În timp ce Biserica
Primară creștea, vindecări minunate aveau
loc datorită credinţei credincioşilor. Din
moment ce „Isus Hristos este acelaşi ieri, azi
şi pentru totdeauna” (Evrei 13:8), ne putem
aştepta să ne vindece și astăzi.

Poate forţe demonice au câştigat teren în viaţa
ta, poate este ceva ce ai purtat cu tine dinainte
de a-L cunoaşte pe Domnul. Dar curaj! Există
un plan de bătălie pentru victorie.
Recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că ai
lăsat duşmanul să intre. Renunţă la practicile
şi obiceiurile tale, în Numele lui Isus.
Îndepărtează din casa ta toate lucrurile care Îl
jignesc pe Dumnezeu (pornografia, obiectele
oculte sau orice altceva ce nu aduce onoare
lui Dumnezeu). Cere-I iertare lui Dumnezeu.
Îmbracă-te cu toată armura Lui (descrisă în
Efeseni 6), pentru protecţie spirituală.
Citeşte cum Isus a folosit Cuvântul împotriva
lui Satan în Matei 4. Ascute-ţi „sabia” prin
memorarea versetelor ca 1 Ioan 4:4: „Cel ce
este în noi este mai mare decât cel ce este
în lume”. Biblia spune: „Supuneţi-vă dar lui
Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el
va fugi de la voi” (Iacov 4:7). Stai neclintit în
Dumnezeu şi spune: „Satan, în Numele lui
Isus, pleacă! Nu ai nicio putere peste mine.
Aparţin Domnului, care a murit pentru
mine. În Numele Lui eu sunt liber!”.
Laudă-L pe Domnul pentru că a câştigat
bătălia pentru tine. Stai ferm în libertatea
ta, cerându-I Duhului Sfânt să umple acel
domeniu din viaţa ta unde duşmanul a
pătruns. „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu
adevărat slobozi” (Ioan 8:36).

Vindecarea vine în moduri diferite. Unii
sunt vindecaţi instantaneu, dar majoritatea
vindecărilor sunt un proces care poate veni
supranatural (prin credinţă) sau natural
(prin odihnă, exerciţiu fizic, nutriţie, sau
asistenţă medicală). La final, vindecarea
va veni pentru toţi credincioşii, pentru că
Dumnezeu ne va da un trup nou, perfect în
ceruri (Filipeni 3:21).

O VIAŢĂ RODITOARE

Dacă ai nevoie de vindecare fizică sau
emoțională, mergi la Dumnezeu în
smerenie, în rugăciune, ca un copil mic.
Cere-I să te vindece. Ascultă-ţi inima pentru
instrucţiuni speciale. Câteodată blocăm
vindecarea prin neiertare sau amărăciune.
Dumnezeu insistă să iertăm. Uneori
perpetuăm obiceiuri care ne fac rău iar
parte a vindecării este renunţarea la aceste
obiceiuri. Alteori, Dumnezeu ne va încuraja
să chemăm pastorul sau prezbiterii bisericii
pentru a se ruga pentru noi (Iacov 5:13-16).

Isus a ştiut că ne vom confrunta cu această
problemă şi ne-a oferit soluţia. „Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă
urmeze (Luca 9:23).

Ai credinţă în Dumnezeu. Permite-I să
aducă vindecarea aşa cum El vrea şi în
timpul Lui. El te iubeşte şi vrea ce e mai bun
pentru tine.

DARUL LIBERTĂŢII
Isus a murit şi a înviat ca să te elibereze
de păcat şi de orice apăsare. (Luca 4:18).
Mulţi dintre noi sunt apăsaţi, paralizaţi de
frică, depresie, necredinţă sau păcate de
necontrolat. Nu sunt slăbiciuni pe care să
le putem birui doar prin perseverenţă, ci
suntem sub atacul puterilor întunericului
şi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu
pentru a învinge duşmanul! (Efeseni 6:12).
Se dă o luptă! Poate o simţi în viaţa de zi cu zi.

Caracterul creştin nu apare instantaneu când
eşti mântuit. De fapt, întâlnirea cu Hristos
mai degrabă te face dureros de conştient de
cât de departe de El este inima ta. Curând
vei descoperi că nu faci lucrurile bune pe
care vrei să le faci, şi s-ar putea să descoperi
şi obiceiuri rele de care nu poţi scăpa.

La ce renunţăm? La noi înşine, dorinţele şi
ambiţiile personale, la aşa numitele drepturi.
Ce primim în schimb? Crucea, un instrument
al morţii. Pe ea executăm vechea noastră
natură păcătoasă. Cât de des? Isus a spus:
zilnic. Zilnic trebuie să ne „declarăm morţi
faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus
Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11).
Ai fost botezat în apă după ce ai primit
mântuirea? Botezul în apă e un simbol
al morţii faţă de sine, care declară nouă
și altora că am decis că crucificăm şi să
îngropăm vechea noastră natură păcătoasă
şi că am înviat într-o nouă viaţă în Isus.
Isus a spus: „Adevărat, adevărat vă spun,
că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe
pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă
moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24).
Apostolul Pavel a listat cele nouă roade
ale Duhului: „dragostea, bucuria, pacea,

îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este
Lege” (Galateni 5:22-23). Te poţi aştepta
ca aceste roade să devină o constantă
caracteristică a noii tale vieţi în Hristos.

DARUL DĂRNICIEI
În timp, vei creşte să fii ca şi Tatăl tău ceresc.
Dumnezeu este întotdeauna generos şi vrea
să fii şi tu la fel. S-ar putea să gândim că nu
avem nimic de dăruit, dar Dumnezeu Însuşi
ne va da daruri pentru a dărui.
Dă ceea ce ai. Ştii povestea din Biblie despre
un băiat care şi-a dat prânzul lui Isus? Isus a
multiplicat cele 5 pâini şi cei 2 peşti şi a hrănit
o mulţime de 5.000 de oameni. Ce ai tu de
poţi da lui Isus? Isus a spus că atunci când
dăruim oamenilor cu dragoste, Îl dăruim
pe El. Poţi începe să împlineşti nevoile
oamenilor din jur, practic. Ceea ce faci poate
părea neînsemnat pentru tine, dar va deveni
mai mult decât destul în mâinile Domnului.
Dă ceea ce Domnul îţi dă. Ce talente şi
abilităţi ţi-a dat Domnul? Apostolul Pavel
a scris: „avem felurite daruri, după harul
care ne-a fost dat: cine are darul prorociei,
să-l întrebuinţeze după măsura credinţei
lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină
de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină
de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să
se ţină de îmbărbătare. Cine dă să, dea cu
inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască
cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu
bucurie” (Romani 12:6-8).
Dă Trupului lui Hristos, Biserica. Pavel
prezintă o listă cu darurile spirituale în 1
Corinteni 12, date de Duhul pentru folosul
comun. Aceste manifestări speciale ale
Duhului dau direcţie spirituală şi încurajează
credincioşii care se strâng împreună: cuvânt
de înţelepciune, cunoştinţă, credinţă,
vindecare, miracole, profeţie, deosebirea
duhurilor, felurite limbi, interpretarea
limbilor. Cei botezaţi cu Duhul Sfânt vor
putea să manifeste unul sau mai multe daruri.
Dă fraţilor tăi creştini. Darurile lui
Dumnezeu funcţionează cel mai bine în
acord cu alţi creştini. E important să fii
parte dintr-un grup dedicat de creştini care
se maturizează împreună în dragostea lui
Dumnezeu, grup caracterizat de dragoste
pentru alţii, Isus şi Biblie.

MOŞTENIREA TA SPIRITUALĂ
Tatăl dă întotdeauna: L-a dat pe Isus, ne dă
credinţa, mântuirea şi viaţa veşnică. El ne
dă Duhul Sfânt ca să ne împuternicească
cu abilităţi spirituale, eliberarea de boală şi
apăsare demonică, ne dă viaţă nouă. El ne
dă daruri naturale şi supranaturale pentru
a putea dărui. Şi acesta este doar începutul!
El a promis că totul este al nostru. Bucură-te
de moştenirea ta spirituală încă de azi!
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Întâlnindu-L pe Dumnezeu în locuri liniștite

documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Duminică, ora 22:30

LUNI 08 ianuarie

MARȚI 09 ianuarie

MIERCURI 10 ianuarie

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) 04:30 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
Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
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 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui
Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții!
(r) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara lui
Iacov 10:00 Corul evanghelic Oslo 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Am fost rănit (r) 12:30 Bible bee (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: Sălbăticia (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Corul evanghelic Oslo (r) 17:30 Descoperăți 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
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Călătorie în viitor (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Divortând de Dumnezeu (r) 14:00 Descoperăți vocația! (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Povestea lui Robert
Jerman Thomas (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Sticla spartă (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Minunile creației: sălbăticia documentar
19:30 Povestea căsniciei seminar biblic
19:00 Divortând de Dumnezeu documentar
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 Am fost rănit film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzică
22:00 Călătorie în viitor film artistic
23:30 Muzică

19:00 Istorie a închinării creștine 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 Cântărețul ambulant film artistic
23:30 Muzică

Sâmbătă, 22:00

film artistic

Ceva mai măreț
După ce a urcat cu succes pe
scara popularității în liceul ei,
și a condus echipa de volei la
campionatele naționale și a fost
în misiune în Africa, acum Amy
Newhouse trebuie să înfrunte
cea mai mare bătălie din viața
ei - cancerul. Cu o credință de
neclintit reușește, în perioada
cea mai grea a vieții ei, să îi
încurajeze pe cei din jurul ei și să
transmită speranța și dragostea
lui Dumnezeu, din mijlocul
încercării. Amy se roagă continuu
pentru vindecare, însă Dumnezeu
are pentru ea un răspuns diferit,
pentru ca El i-a pregătit ceva mai
măreț.

JOI 11 ianuarie

VINERI 12 ianuarie

SÂMBĂTĂ 13 ianuarie

DUMINICĂ 14 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 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 Seminar 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Sticla spartă
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Cântărețul ambulant (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Istorie a închinării creștine (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Povestea căsniciei (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Sticla spartă (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferința „Mamaia”
2015

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 2015 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 Trucurile copiilor 10:00
16 Profeții care arată că Isus e Mesia (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Eu, din nou (r) 12:30 Viața așa cum e
(r) 13:00 Alfa Omega în Obiectiv (r) 13:30
Cea mai mare familie (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Trucurile
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 16 Profeții care arată 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 Eliberând captivii 08:30 De ce Israel?
09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum, Frills!
10:00 Teknia 10:30 Alfa Omega în Obiectiv
(r) 11:00 Casa de dincolo de soare (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Călătoriile lui Stevie (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” 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
Minunile creației 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 La drum, Frills! (r) 10:00
Lecția de biologie 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Conferința „Rugăciune pentru Israel” (r)
12:30 Biserica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 La drum, Frills! (r)

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 telev.
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
17:30 Inima închinării program muzical
show
19:00 Cea mai mare familie documentar
19:30 InTouch program religios străin
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
18:00 Conferință
18:30 Gaither pentru România (r) progr muz străin
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:00 O viață diferită (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
televiziunii
străin
20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Casa de dincolo de soare film artistic
20:30 Bible bee magazin TV
Mijlociu
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Gaither pentru România program 20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Muzică
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
muzical străin
22:00 Ceva mai măreț film artistic
22:30 Întâlnindu-L pe Dumnezeu în locuri
23:30 Pasiune pură program despre problemele linistite documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 08 IANUARIE

MARŢI 09 IANUARIE

MIERCURI 10 IANUARIE

JOI 11 IANUARIE

VINERI 12 IANUARIE

22:00 Am fost rănit film

22:00 Călătorie în
viitor film artistic

22:00 Cântărețul
ambulant film artistic

23:00 O viață diferită
film serial

22:00 Casa de dincolo
de soare film artistic

artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

diagnosticul
unei
boli terminale, care
te-ar
dezrădăcina
din mijlocul familiei
tale iar cineva țiar prezenta un
tratament miraculos,
cum i-ai da atenție ?
Dar dacă ai ajunge
în situația în care
nimeni nu ar mai da
» Marcel Ioan Strubert , Pastor Zonal Centrul Creștin Timișoara nimic pe tine, iar o
persoană ți-ar spune
că pentru El ești
De ce să citesc Biblia?
valoros, ți-ar lega rănile, ți-ar spune că ai loc
Biblia sau Sfânta Scriptură este rostirea în casa Lui, la masa Lui și în familia Lui?
inimii lui Dumnezeu adresată inimii
Aș vrea să știi și să înțelegi că toate acestea
omului. Chiar dacă este o scriere de origine
le-a împlinit în mod desăvârșit Dumnezeu
divină ea a fost consemnată într-o formă
prin Hristos. A făcut aceasta pentru mine,
accesibilă percepției omului care să-i poată
pentru tine, pentru noi toți, în oricât de
pătrunde înțelesul.
mare număr vom auzi, generație după
Deși pot citi multe cărți ale oamenilor generație, chemarea mântuitoare a Celui ce
celebri care și-au câștigat faima de scriitori este Cuvântul întrupat, Isus Hristos Domnul.
în cultura universală, de ce am nevoie să Și dacă ai asculta, ai ține cont și ai respecta
citesc și Biblia?
cuvântul oamenilor care ți-au făcut bine în
viață, cu atât mai mult ar trebui să asculți,
Pentru că, deși a fost scrisă de oameni sub
să respecți și să te supui Cuvântului Celui
inspirația Duhului Sfânt, autorul ei este
care ți-a făcut cel mai mare bine posibil și nu
Dumnezeu. Ea este Cartea ce „mă citește pe
doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie.
mine” de parcă mi-ar fi fost adresată dintr-o
cunoaștere fără greș a Autorului despre Să ne amintim că Scriptura nu este un
mine însumi. Dacă o citesc cu atenție, cuvânt oarecare, ci:
observ că nu tratează aspecte superficiale ale
1. „este insuflată de Dumnezeu și de folos
existenței. Cuvântul ei îmi poate pătrunde
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să
cele mai ascunse cute ale inimii, și cele mai
dea înțelepciune în neprihănire, pentru
întortocheate labirinturi ale minții mele,
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi
despre care nimeni nu are știre în afara lui
cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”
Dumnezeu. Ea poate provoaca în mine trăiri
(2 Timotei 3:16,17)
și stări autentice, unice, „nepământești” și
totuși atât de reale, atât de personale, prin 2. „este Cuvântul viu şi lucrător, mai tăietor
lucrarea și mijlocirea Duhului Sfânt.
decât orice sabie cu două tăişuri:
pătrunde până acolo că desparte sufletul
Adevărul Cărții s-a dovedit ca fiind încercat,
şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă
testat, cu rezultate excepționale în dreptul
simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4 :12)
oricărei persoane care a îndrăznit să se
apropie de măreția Autorului, a rostirilor 3. Trebuie „să locuiască din belşug în noi în
Lui și a faptelor Lui mântuitoare. Cei care au toată înţelepciunea.” (Col. 3:16)
procedat așa au găsit sens pentru viața lor,
4. Generează credință care „vine în urma
stabilitate emoțională, principii pe care și-au
auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui
clădit viața și s-au dovedit a fi funcționale,
Hristos.” (Romani 10:17)
au reușit să înainteze motivați de acel „ceva”
sau mai bine zis de Acel Cineva, de Autorul 5. Domnul Isus Hristos ne-a promis că dacă
Scripturii, care parcă le vorbea undeva în rămânem înrădăcinați în El și Cuvintele lui
străfundul ființei lor: „se poate”, „nu ești rămân în noi, avem permisiunea Lui de a cere
singur”, „vei reuși”!
orice, cu asigurarea că ni se va da. (Ioan 15:7)

De ce și cum să citesc Biblia?

Cu toate că Biblia vorbește despre lucruri pe
care alții le-au trăit înaintea mea, ea este totuși
atât de reală în dreptul meu, încât consider că
este cea mai de preț moștenire pe care vreau
să o las copiilor și nepoților mei.

Cum să citesc Biblia?
Imaginează-ți că ai trece printr-o împrejurare
care ți-ar pune viața în pericol, un dezastru
iminent, iar un om ar fi alături de tine să
te salveze. Cu ce atitudine ai asculta apoi
cuvintele lui ? Sau dacă te-ai confrunta cu

Cum abordez în mod practic citirea Bibliei:
- Dacă încă nu ai o Biblie, fă ce este necesar
pentru a intra în posesia uneia.
- Citește Biblia într-un spirit al rugăciunii
pentru ca Duhul lui Dumnezeu să te ajute să
înțelegi ceea ce citești.
- Citește zilnic, nu neapărat foarte mult, dar
cu o atitudine bună a inimii, în acel timp din
zi în care ești cel mai liniștit, odihnit și atent.
„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi
căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13)

- Citirea Bibliei este un angajament de
durată, un maraton, nu un sprint.
- Cercetează Scripturile, convinge-te că
lucrurile pe care le auzi sunt fundamentate
biblic. „Iudeii aceştia aveau o inimă mai
aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit
Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile
în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este
aşa.” (Faptele Apostolilor 17:11)
- Nu încerca să forțezi textul biblic să spună
ceea ce vrei tu. Cercetează Scriptura fără
prejudecăți și preconcepții de genul: „știu eu
cum este”, „am auzit eu despre acest lucru”.
În același timp ține cont și de contextul
istoric, cultural și social al vremii în care
autorii biblici se adresau.
Unii teologi sugerează să începi citirea
Bibliei cu Evanghelia după Marcu (care
subliniază ce a făcut Domnul Isus), apoi
Evanghelia după Ioan (care subliniază ce
a zis Domnul Isus). „ Dar lucrurile acestea
au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând,
să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20:31)
Continuă cu Faptele Apostolilor (care
ne prezintă unele dintre
experiențele
comunității creștine primare) și cu Epistola
către Romani (unde găsim învățăturile de
bază referitoare la credința creștină într-o
singură scriere). Deasemenea poți include și
Psalmii în citirea ta devoțională.
Un alt pas este citirea integrală a Bibliei ce o
poți face într-un an sau doi. Treci dincolo de
obiceiul de a deschide Biblia la întâmplare
pentru a afla ce îți vorbește Domnul.
Cugetă împreună cu Duhul Sfânt la lucrurile
pe care le citești. Lectura în sine este bună dar
nu suficientă. „Cartea aceasta a legii să nu se
depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și
noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea,
căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale
și atunci vei lucra cu înțelepciune.” (Iosua 1:8)
Educa-ți mintea și inima în sensul acesta.
Poți lua un caiet în care să îți faci notițe în
timp ce citești, consemnează ce înveți din
acel pasaj despre Dumnezeu, despre tine și
despre cum să trăiești într-un mod plăcut
Lui și semenilor tăi. Notează-ți gândurile
care te frământă, ce nu înțelegi, cum poți
aplica ce înveți, ce ar trebui să schimbi în
viața ta cu ajutorul Duhului Sfânt.
Nu aștepta ca altcineva să citească, să
mediteze și să memoreze Biblia în locul tău,
doar dacă ești într-o condiție specială și este
necesară prezența unei alte persoane care să
îți citească din Scriptură.
Întâlnește-te cu alți credincioși cu care să
ai părtășie și să discuți în mod constructiv
despre lucrurile pe care le citești, le înțelegi
sau pe care dorești să le clarifici.
Deprinderea de a citi Biblia aduce
nenumărate beneficii celui ce manifestă
interes. Bucură-te de ele!
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Bible bee
magazin TV

Duminică, ora 20:30

LUNI 15 ianuarie

MARŢI 16 ianuarie

MIERCURI 17 ianuarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
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 Casa zburătoare
09:30 Lumea lui Jonathan 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
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 Casa zburătoare 09:30 Scara lui
Iacov 10:00 Corul evanghelic Oslo 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Clancy (r) 12:30 Bible bee (r) 13:00
Mapamond Creștin (r) 13:30 Minunile
creației: sălbăticia (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Corul evanghelic Oslo (r) 17:30 Descoperăți 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
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Credință captivă (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial (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
(r) 17:00 Inocență rănită (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

19:00

Minunile

creației:

sălbăticia

documentar

Vineri, 22:00

19:00 Istorie a închinării creștine documentar
19:00 Capelanii militari ai Primului Război 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Mondial 1 documentar
străin
19:30 Secretele succesului program religios 20:00 Decupaj din realitate materiale

19:30 Povestea căsniciei seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
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 Clancy film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Credință captivă film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

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

film artistic

Premieră: Avraam
Dumnezeu la chemat pe Avraam
dintr-o țară îndepărtată și la dus
într-un loc care era uscat și steril,
asemenea soției sale sterpe,
Sarai. Dumnezeu ia promis lui
Avraam o țară și descendenți ca
stelele de pe cer. Deși viața lui
a fost plină de lupte și eșecuri,
el și-a adâncit relația sa cu
Dumnezeul cel Adevărat, iar acest
fapt a condus la binecuvantarea
întregului pământ. Filmul prezință
viața lui Avraam, omul considerat
prietenul lui Dumnezeu, care a
crezut și a ascultat pe Dumnezeu
chiar și atunci când i s-a cerut
să-și ducă unicul fiu pe munte
pentru al sacrifica.

JOI 18 ianuarie

VINERI 19 ianuarie

SÂMBĂTĂ 20 ianuarie

DUMINICĂ 21 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 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 Seminar 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Inocență rănită
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Cutia credinței (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Istorie a închinării creștine (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Povestea căsniciei (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Inocență rănită (r) 17:30
Dincolo de bariere 18:00 Conferința de la
Mamaia 2015

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
de la Mamaia 2015 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 Trucurile copiilor 10:00
16 Profeții care arată că Isus e Mesia (r)
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Ceva mai măreț (r) 12:30
Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega
în Obiectiv (r) 13:30 Cele 7 biserici ale
Apocalipsei (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Trucurile copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 16
Profeții care arată 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”
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 Eliberând captivii 08:30 De ce
Israel? 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum,
Frills! 10:00 Teknia 10:30 Alfa Omega în
Obiectiv (r) 11:00 Avraam (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r)
13:30 Călătoriile lui Stevie (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” 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 La drum, Frills!
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 La drum, Frills! (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 1 19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
18:00 Conferință
19:00 O viață diferită (r) film serial
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

televiziunii

străin

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Avraam film artistic

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Bible bee magazin TV
22:00 Conferința „Biserica triumfătoare” 21:00 Realități și perspective (r) talk-show
program religios
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Vremea pustiirii film artistic
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE
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LUNI 15 IANUARIE

MARŢI 16 IANUARIE

MIERCURI 17 IANUARIE

SÂMBĂTĂ 20 IANUARIE

DUMINICĂ 21 IANUARIE

22:00 Clancy film artistic

22:00 Credință captivă

22:00 Cutia credinței

22:00 Conferința
„Biserica triumfătoare”

22:30 Vremea pustiirii
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film artistic

film artistic

program religios

film artistic

De ce și cum să mă rog?
» de Marcel Strubert, pastor
moartea, este viu în veci și cu care avem o
comunicare în dublu sens.

Trăim vremuri în care, la prima vedere
doar cei puternici răzbesc, progresează
și se bucură de ceea ce le oferă lumea în
splendoarea ei. Acești oameni par a nu se
ruga de nimeni și nimănui, arătând că sunt
suficient de stăpâni pe ei înșiși. A-și ține
viața în propriile mâini și a-și clădi viitorul,
pare a fi „declarația” lor de credință. Sunt
mulți sau puțini cei care adoptă o asemenea
filosofie de viață? Ești unul dintre ei?
În ciuda acestei abordări moderne, există
totuși oameni care se roagă? Se roagă de
unii, de alții, de cine și cui se roagă? Sunt
unii care se roagă și lui Dumnezeu. Să fie
mulți, puțini? Îi putem întâlni doar în zonele
rurale? Am putea să-i întâlnim oare și în
zonele urbane, în marile orașe sau în marile
metropole ale lumii pierduți prin mulțime?
Mă uit la mine și pot pretinde și dovedi că
mă rog. Mă rog chiar și de oameni uneori
spunând „vă rog frumos...!” Spun copiilor
mei: „te rog…”, și spun tot așa nepoților. Le fel
le spun și celor aflați în autoritate când doresc
ceva de la ei „vă rog, dacă se poate...!” Faptul că
folosesc această exprimare înseamnă oare că
rugăciunea este prezentă în viața mea ? Acest
gen de vorbire este o formă politicoasă de
adresare, o dovadă de bună creștere care, deși
are sensul de rugăminte, nu este o rugăciune
în accepțiunea religioasă a termenului.
Buna creștere am primit-o în cei șapte ani
de acasă și tot acolo întâi am văzut și auzit
pe părinții mei rugându-se. Nu se rugau
oamenilor, ci Dumnezeului care i-a mântuit
și le-a iertat păcatele. Am văzut apoi, cum în
timp ce viața lor era schimbată, li se contura
tot mai clar sensul existenței și perspectiva
veșniciei. De mic, m-au dus cu ei la biserică
unde am realizat că nu doar părinții mei se
rugau lui Dumnezeu, ci o întreagă comunitate
de oameni își găseau plăcere și scop în ruga
ce o adresau Lui. Cu timpul, am conștientizat
la rândul meu importanța mântuirii, mi-am
deschis inima în fața lui Dumnezeu, i-am
spus da și am învățat la rândul meu să mă
apropii de El prin rugăciune.
Rugăciunea, ca mod de adresare divinității,
este prezentă în toate religiile lumii. În
creștinism însă, diferența o face faptul că în
rugăciunea noastră ne adresăm singurului
Dumnezeu care prin Isus Hristos a biruit

Însuși Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în
toată perioada existenței Sale pe pământ
Se adresa în mod consecvent Dumnezeului
Tată din ceruri. „A doua zi dimineaţa, pe
când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat,
a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga
acolo.” (Marcu 1:35) A fost atât de pasionat
de rugăciune încât după înălțarea Lui la
ceruri continuă la dreapta Tatălui o lucrare
desăvârșită a mijlocirii. „Căci este un singur
Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.”
(1 Timotei 2:5)
În slujirea Sa printre oameni, a avut ucenici
care Îl urmau peste tot, determinați să nu rateze
nimic din trăirile și acțiunile Învățătorului lor
(Luca 8:1). Au fost atât de fascinați de modul
în care Domnul Isus Se ruga, încât I-au cerut
să-i învețe și pe ei cum să se adreseze lui
Dumnezeu. „Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc
anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din
ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne
rugăm…” (Luca 11:1)
Rugăciunea a fost o practică și a creștinilor
bisericii primare care „stăruiau în
învăţătura apostolilor, în legătura frăţească,
în frângerea pâinii şi în rugăciuni”
(Faptele Apostolilor 2:42)
Dacă Domnul Isus, apostolii, Biserica
Primară, au căutat să înțeleagă voia lui
Dumnezeu și să primească putere prin
rugăciune, cu siguranță că și noi trebuie să
le urmăm exemplul.
Avem nevoie de rugăciune, pentru că
în primul rând ea este comunicarea cu
Dumnezeu. Și pentru că El „nu este departe
de niciunul dintre noi” (Fapte Apostolilor
17:27), suntem îndemnați la rândul nostru
să ne apropiem de Dumnezeu, primind
asigurarea că și El Se va apropia de noi (Iacov
4:8). Prin rugăciune ne conectăm la puterea
lui Dumnezeu care lucreză în noi și prin noi.
Deci, roagă-te ca voia Lui să se împlinească
în tot ceea ce îi ceri, ai încredere că El știe
și vrea ce este cel mai bine pentru tine, apoi
mulțumește-I chiar dacă răspunsul încă nu a
venit. Procedează ca și Domnul Isus, roagăte înainte de a lua orice decizie, majoră sau
mai puțin majoră (Luca 6:12,13).
Când te rogi, iartă oricui și orice ai avea
împotrivă. (Marcu 11.25) Prin rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit Dumnezeu poate
împlini multe lucruri. „Mărturisiţi-vă unii
altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca
să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

Îndrăznește în rugăciune înaintea Tatălui
Ceresc, fiind conștient că Îl ai ca Mijlocitor
înaintea Lui pe Domnul Isus. „Să ne
apropiem dar cu deplină încredere de scaunul
harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim
har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de
nevoie.” (Evrei 4:16)
Rugăciunea este o dovadă a încrederii tale
în Dumnezeu. Roagă-te cu credință pentru
că:„Tot ce veți cere cu credință prin rugăciue,
veți primi” (Matei 21:22). Totuși, nu aborda
rugăciunea doar ca pe o listă de „Doamne dămi... Doamne fă-mi” cu toate că Dumnezeu
așteaptă să aducem la cunoștința Lui toate
problemele noastre. ”Nu vă îngrijoraţi de
nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre
la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6).
Roagă-te ca să nu cazi în ispită: „Vegheaţi şi
rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în
adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este
neputincioasă.” (Matei 26:41)
Roagă-te pentru cei ce se poartă rău
cu tine. (Luca 6:28) Roagă-te neîncetat
(1 Tesaloniceni 5:17) folosind orice
oportunitate pentru a te ruga.
Câteva sfaturi practice:

-

-

Nu uita că rugăciunea este o formă
de închinare prin care ne adresăm lui
Dumnezeu care caută închinători în
Duh și în Adevăr.
Poți începe să te rogi folosind ca model
rugăciunea Tatăl nostru pe care o
găsești în Matei:6:9-13
Nu folosi neapărat multe cuvinte, nu
bolborosi, fii cât se poate de natural.
Roagă-te ce este în inima ta, fără nici un
fel de teamă că vei greși, atitudinea inimii
tale contează înaintea lui Dumnezeu.
Biblia spune, roagă-te în „cămăruța” ta,
adică într-un loc liniștit, unde să nu fii
deranjat de nimic.
Roagă-te zilnic, fii disciplinat.
Roagă-te Tatălui, în Numele Domnului
Isus, prin Duhul Sfânt.
Te poți ruga folosind pasaje biblice sau
Psalmi, pe care să-i rostești cu voce
audibilă (aceasta te poate ajuta să rămâi
concentrat la rugăciune, să eviți alte
forme de distragere).
Când închei rugăciunea spunând
„Amin”, spui de fapt „așa să fie”.

În concluzie, roagă-te cu o atitudine
de smerenie exprimând dependență de
Dumnezeu. Roagă-te cu credință în El
pentru răspunsul pe care-l aștepți bazat
pe promisiunile Cuvântului Său. Prin
rugăciune te expui prezenței lui Dumnezeu
și implicării Lui în viața ta.
Indrăznește! Nu vei fi dezamăgit!
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16 Profeții care arată că Isus e Mesia
talk-show

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Vineri, ora 17:00

LUNI 22 ianuarie

Marţi 23 ianuarie

MIERCURI 24 ianuarie

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 03:30
Program pentru minorități etnice (sârbă) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Realități și perspective (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Casa zburătoare 09:30 Lumea lui
Jonathan 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Crescendo - Bach 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00
Luptători de onoare (r) 12:30 Bible bee (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Africa
și Biblia (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Crescendo
- Bach (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
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Cerul așteaptă (r)
12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel?
(r) 13:30 Capelanii militari ai Primului Război
Mondial (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
(r) 17:00 Hollywood (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Manualul
bunătății (r)

JOI 25 ianuarie

VINERI 26 ianuarie

SÂMBĂTĂ 27 ianuarie

DUMINICĂ 28 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 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 Limbajele
iubirii 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Sfârșitul jocului în
Littleton 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Clubul tinerilor
creștini (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Rădăcinile evreiești
ale creștinismului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Povestea
căsniciei (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Sfârșitul jocului în
Littleton (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Conferința „Mamaia” 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 Trucurile
copiilor 10:00 16 Profeții care arată că Isus
e Mesia (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Sacrul legământ (r)
12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega
în Obiectiv (r) 13:30 Cele 7 biserici ale
Apocalipsei (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Trucurile copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană)(r) 17:00 16
Profeții care arată 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”
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 Eliberând
captivii 08:30 De ce Israel? 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Teknia
10:30 Alfa Omega în Obiectiv (r) 11:00
Luptători de onoare (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie (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” 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 La drum, Frills!
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 La drum, Frills! (r)

19:00 Africa și Biblia documentar
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 Luptători de onoare film artistic
23:30 Muzică

Sâmbătă, 22:00

film artistic

Domnul ce

O poveste inspirațională
Mattiesko Wuopio, un om ce a
petrecut 22 de ani în închisoare
pentru o crimă ce nu a comis-o.
Când adevăratul criminal este
prins, Mattiesko este eliberat din
închisoare, dar se confruntă cu
respingerea și stigmatizarea ca
pușcăriaș când încearcă să se
reintegreze în societate, într-o
19:00 Rădăcinile evreiești ale creștinismului
localitate mică din Michigan. El
19:00 Capelanii militari ai Primului Război documentar
Mondial documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios caută răscumpărarea prin tatăl
19:30 Secretele succesului program religios străin
său ce suferă de Alzheimer,
20:00 Decupaj din realitate materiale
străin
printr-un băiat ce-i devine drag
20:00 De ce Israel? din actualitate
telespectatori
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:30 Călătoria program religios străin
și printr-un câine vagabond.
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
Această poveste arată că
22:00 Credința salvatoare film artistic
22:00 Clubul tinerilor creștini film artistic
miracolele nu sunt niciodată
23:30 Muzică
23:30 Muzică
departe.

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
18:00 Conferința „Biserica triumfătoare” 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 O viață diferită (r) film serial
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
muzical străin
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
străin
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
Mijlociu
22:00 Moise film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee magazin TV
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Domnul ce film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Drumul în timp film artistic
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 22 IANUARIE

MARŢI 23 IANUARIE

JOI 25 IANUARIE

VINERI 26 IANUARIE

DUMINICĂ 28 IANUARIE

22:00 Luptători de
onoare film artistic

22:00 Credința
salvatoare film artistic

20:30 Viața așa cum e

19:30 InTouch program

22:30 Drumul în timp
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magazin TV

religios străin

film artistic

7. Ia aminte la cele trei funcții majore pe
care le îndeplinește o profeție, prezentate
în 1 Corinteni 14:3: zidire (a construi, a
clădi, a renova), sfătuire (a ajuta, a educa, a
instrui) și mângâiere (a alina, a aduce pace,
a empatiza).

Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu?
De ce cred unii oameni că nu aud vocea lui
Dumnezeu? E surprinzător să văd creștini
de mulți ani pe calea Domnului, dar care
nu știu că pot auzi vocea lui Dumnezeu. Și
nu din cauză că se zbat să-I audă vocea - ci
nu au fost învățați niciodată că o pot auzi!
Prin urmare, nici nu încearcă. Este trist să
întâlnesc oameni care nu știu că Dumnezeu
dorește să li Se descopere. Dar El dorește
aceste lucru! Și sunt anumite moduri
prin care putem învăța ce anume dorește
Dumnezeu să auzim.
Ziua Cincizecimii și darul Duhului Sfânt
oferit de Dumnezeu au făcut ca toți creștinii
să aibă acces la auzirea vocii Tatălui. Și chiar
dacă te gândești că tu nu cunoști vocea Lui,
totuși, atunci când L-ai acceptat pe Isus
Hristos în viața ta, ca Domnul și Mântuitorul
tău personal - și în special atunci când puterea
Duhului Sfânt se manifestă prin tine - tu
devii o persoană împuternicită de Duhul. Știi
ce înseamnă asta? Ești conectat deja să auzi
vocea Sa. Vestea bună e aceea că Duhul lui
Dumnezeu Însuși este în mine și în tine, prin
urmare poate avea loc o conversație zilnică dacă căutăm să fim parte din ea.
Știind că Dumnezeu poate și dorește să îți
vorbească, iată cinci moduri de bază prin
care îți poate vorbi Dumnezeu:
Scriptura - În timp ce studiezi Cuvântul
lui Dumnezeu, vei f în stare tot mai mult
să discerni vocea Sa mai bine decât toate
celelalte voci.
Rugăciunea - Avem nevoie să vorbim dar
să și ascultăm ce are Dumnezeu să spună.
Nu este un drum cu sens unic; trebuie să ne
retragem într-un loc liniștit, unde să nu ne
distragă nimic atenția, pentru a ne poziționa
cât mai bine să auzim vocea Sa liniștită. Vei
dori poate să ai un jurnal de rugăciune,
capturând în el impresiile sau cuvintele pe
care le auzi de la Dumnezeu.

zeciuiala din venitul tău, dar pe moment
bugetul tău nu îți permite să pui deoparte
200 de lei, cât ar veni zeciuiala. Te rogi
pentru acest lucru; în următoarea zi, te sună
un prieten și îți spune că îți poate oferi o
cazare gratuit unde mergi și realizezi atunci
că asta te va ajuta să economisești exact
200 lei. E un exemplu în care Dumnezeu îți
vorbește prin circumstanțe.
Vise și viziuni - Visele și viziunile sunt alte
modalități scripturale prin care Dumnezeu
vorbește astăzi.
Iată câțiva pași importanți pentru a auzi
vocea lui Dumnezeu, într-o lume care ne
asaltează zilnic simțurile:
1. Dumnezeu te iubește și tânjește să-ți
vorbească. Chiar dacă nu ai auzit niciodată
până acum vocea lui Dumnezeu sau n-ai
știut că încă mai vorbește și astăzi, El
abia așteaptă să îți vorbească. Versetul
care stă la baza acestui adevăr este Ioan 18:37.
2. Dumnezeu dorește să aibă o relație
de intimitate cu tine. Mai mult decât o
conversație, dorința lui Dumnezeu e să te
umple cu dragostea și pacea Sa. Ești gata să-L
lași să intre în viața ta? Vezi 1 Corinteni 14:1.
3. Mulți oameni cred că Dumnezeu mai
vorbește și astăzi, dar cred totuși că doar
cei ce au chemarea de proroc pot auzi vocea
Lui. Nu este nici adevărat, nici biblic! În
timp ce doar anumiți oameni sunt chemați
să fie proroci, toți creștinii sunt capabili să
profețească. Vezi 1 Corinteni 14:1-5, 39.
4. În timp ce îți acordezi urechea pentru a
auzi mai clar vocea lui Dumnezeu, asigurăte că tot ceea ce faci se bazează pe Cuvântul
lui Dumnezeu. Lucrul acesta te va ajuta să
discerni originea cuvântului primit și să fii
sigur că este biblic și de la Dumnezeu. Vezi
1 Ioan 4:1-6.

O altă persoană - Dumnezeu vorbește
uneori printr-o altă persoană pentru a te
îndemna, întări sau mângâia. Aceasta se
numește profeție personală.

5. Înconjoară-te cu creștini evlavioși,
credincioși Cuvântului, care te vor putea
povățui și ajuta în căutarea ta de a auzi
vocea lui Dumnezeu într-un mod mai clar
și precis.

Circumstanțe - Dumnezeu folosește
circumstanțe din viața noastră pentru a
ne vorbi. De exemplu, dacă dorești să dai

6. Cere-I Duhului Sfânt să fie martorul tău
lăuntric, să rezoneze la ceea ce este cu adevărat
de la Dumnezeu. Vezi Ioan 10:27-29.

8. Pentru a auzi pe deplin vocea lui
Dumnezeu și a discerne destinul Său pentru
tine, e absolut necesar să te vindeci de orice
răni ale trecutului sau naufragii emoționale,
să rupi legămintele făcute cu tine însuți,
să treci peste orice dezamăgire, să te ierți
și să accepți harul și mila lui Dumnezeu.
Vezi 1 Timotei 1:18-20, 2 Corinteni 5:17,
1 Petru 2:24, Romani 11:29, Marcu 4:9, 1
Ioan 3:22, Matei 19:26, Isaia 53:5, Luca 22:7,
Matei 11:29, Psalmul 103:2, Romani 8:28 și
Zaharia 4:10.
9. Pe măsură ce ne vindecăm de rănile
trecutului și lăsăm vocea lui Dumnezeu să
pătrundă în mintea și în duhul nostru, trebuie
să dăm la o parte orice obstacol sau blocaj
rămas: așteptările neîmplinite, neascultarea
și păcatul, necredința, amărăciunea, lupta
spirituală, autoamăgirea și blocaje ale
suﬂetului. Versetele cheie care ne ajută la
dărâmarea acestor bariere sunt: Ioan 3:4,
Marcu 29:23-24, Luca 17:6, Evrei 11.
10. Este absolut necesar să verificăm
acuratețea unui cuvânt profetic rostit
pentru noi de către o altă persoană, înainte
de a acționa în baza a ceea ce a fost rostit.
Se aliniază cuvântul profetic la Cuvântul
lui Dumnezeu? Este viața celui care a
rostit cuvântul profetic plină de roada
Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23)? Există
ceva anume care întinează cuvântul - se
regăsește bunătatea lui Dumnezeu în acel
cuvânt (Romani 2:4)? Este cuvântul rostit cu
o atitudine de asprime sau critică, sau este
constructiv (Psalmul 23:3)? Rezonează acel
cuvânt cu Duhul Sfânt din tine (Ioan 14:1617)? Este acel cuvânt susținut de mărturia
a doi sau trei martori (2 Corinteni 13:1,
Matei 18:20)? Se împlinește acel cuvânt la
vremea pe care tu o estimezi că ar trebui să
fie (Eclesiastul 3)?
În lumea aceasta, cu atât de multe voci care
ne distrag atenția, trebuie să persistăm, să ne
concentrăm să auzim vocea lui Dumnezeu.
În căutarea ta neobosită de a-L auzi pe
Domnul, El te va întâmpina. Și, la fel ca
în cazul unui prieten apropiat, cu timpul
vei începe să recunoști mai ușor tonul și
timbrul vocii Sale. Și dacă ai o perioadă în
care te lupți să auzi vocea lui Dumnezeu în
mijlocul larmei din jur, nu uita că planurile
Lui pentru tine sunt minunate și adevărate.
Extras din cartea „Tu ești, Doamne?
Recunoaște-i
vocea
din
mulțimea
zgomotelor” - de Cindy Jacobs.
Comandă această carte, preț 15 lei 0256.284.913, www.alfaomega.tv/librarie,
comenzi@alfaomega.tv.
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capitolele 3-5 din Romani și subliniați
cuvintele neprihănire, credință și socotit
cu toate derivatele lor, și apoi citiți-le la
persoana I, în dreptul vostru.

Identitate și
autoritate spirituală
Identitatea creștinului
Biblia clasează identitatea oamenilor în
2 categorii. În primul rând, sunt oamenii
care sunt în Împărăția lui Dumnezeu și care
au o identitate în Hristos. În același timp,
Biblia vorbește, în Efeseni 2, și despre o
identitate pe care omul o are prin naștere,
aparținând acestei lumi sub autoritatea celui
rău, o identitate spirituală în greșeli și păcat.
Asta face diferența între creștini și cei morți
spiritual, oameni care trăiesc biologic dar
care spiritual nu au descoperit Împărăția lui
Dumnezeu și nu au fost născuți din nou.
Domnul Isus Hristos nu a pus bazele unui
cult, ci a făcut ucenici care, ulterior au fost
numiți creștini. Identitatea lui Hristos nu are
de-a face cu religia noastră sau cu felul de
închinare sau manifestare, ci cu Cuvântul lui
Dumnezeu și cu natura noastră spirituală.
În România, mulți spun: „Noi credem
în Dumnezeu, suntem creștini”. Dar a
fi creștin înseamnă mai mult decât a
crede în Dumnezeu. Și poporul Israel
crede în Dumnezeu, dar nu e un popor
creștin. Mulți români cred în Dumnezeu
și se socotesc creștini, dar nu sunt creștini
conform Bibliei. A fi creștin conform
Bibliei înseamnă să ai o legătură directă
cu fondatorul creștinismului, cu Hristos.
Numele creștin își are rădăcina în numele
lui Hristos. Nu e suficient să te naști într-o
țară care se numește creștină sau să crezi
doar în Dumnezeu, ci trebuie să Îl cunoști
pe Isus Hristos. Apostolul Pavel spune clar
în Romani 10: „Dacă mărturisești cu gura
ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei
fi mântuit. Căci prin credința din inimă se
capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire”. Coloseni 1:13-14
spune că „El ne-a izbăvit de sub puterea (în
original exousia, autoritatea) întunericului și
ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei
Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele
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Lui, iertarea păcatelor”. Creștinismul e legat
direct de Hristos, de cunoașterea Fiului lui
Dumnezeu.
Dacă am fi putut deveni cetățeni ai Împărăției
Lui prin puterea noastră, nu era necesar să
vină Isus. Cuvântul lui Dumnezeu spune:
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință.
Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.” (Efeseni 2: 8-9). Apostolul Pavel
spune: „Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava
lui Dumnezeu, nu e niciunul neprihănit”
(Romani 3:23). Dacă unii cred că „eu sunt
bun, fac fapte bune”, profetul Isaia spune că
faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară
înaintea lui Dumnezeu (Isaia 64:6). Când
primim identitatea în Hristos, primim o
iertare de păcate pe care nu am fi putut-o
niciodată obține singuri, prin bunătatea sau
calitatea noastră morală sau prin fapte bune.
Apoi, după ce intrăm în această iertare și
suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu,
primim un titlu de neprihănire. Dumnezeu
ne socotește neprihăniți. Apostolul Pavel
în Romani repetă de 32 ori sintagma și
derivatele cuvântului ‘neprihănire’, spune
‘suntem neprihăniți prin credință’ și repetă
acest lucru ca să înțelegem că nu e meritul
nostru. Dumnezeu a făcut posibilă această
răscumpărare. A fost nevoie de o jertfă și de
o justiție dumnezeiască care să fie împlinită
în această jertfă, a fost nevoie ca Fiul Său
să împlinească toată legea și dreptatea lui
Dumnezeu și apoi să transfere păcatele
noastre în acea dreptate și neprihănire a Lui,
pe care Isus a câștigat-o prin biruința Sa și
prin faptul că nu a avut păcat. Și în același
timp, descărcându-ne pe noi de povara
păcatelor, vinovăție și condamnare, El și-a
luat asupra Lui aceste lucruri și ne-a transferat
nouă sfințenia Lui și iertarea păcatelor prin
sângele Lui. Astfel, noi primim acest titlu de
neprihăniți, prin credință.
Recomand celor care doresc să facă un
studiu cu privire la identitate - citiți

Ca o concluzie, Romani 5:16-18 spune: „Și
darul fără plată nu vine ca prin acel unul
care a păcătuit; căci judecata venită de la
unul (Adam) a adus osânda; dar darul
fără plată, venit în urma multor greșeli, a
adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin
greșeala unui singur, moartea a domnit prin
el singur (prin Adam), cu mult mai mult cei
ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul
neprihănirii, vor domni în viață prin acel
Unul singur, care este Isus Hristos! Astfel
dar, după cum printr-o singură greșeală a
venit o osândă care a lovit pe toți oamenii
(toți suntem morți în greșeli și păcate), tot
așa, printr-o singură hotărâre de iertare
a venit pentru toți oamenii o hotărâre de
neprihănire, care dă viața”.
Suntem iertați de Dumnezeu datorită
unei hotărâri. Fără plată, prin harul Său,
prin răscumpărarea și sângele Domnului
Isus Hristos, noi suntem iertați. În justiția
Lui, Dumnezeu Se uită la jertfa lui Hristos
și spune: „Este drept să hotărăsc pentru
oamenii care cred în Isus să primească
iertare în Numele Lui și e drept să vin cu o a
doua hotărâre și să spun că sunt neprihăniți”.
Aceasta e neprihănirea pozițională. Suntem
puși în poziția de sfinți, de neprihăniți,
nu datorită faptelor, ci datorită harului lui
Dumnezeu și datorită lui Isus Hristos.
Dintr-o poziție de neprihăniți în Hristos,
va fi natural să facem faptele neprihănirii
practice. Dar, dacă vom încerca prin
faptele neprihănirii practice să ne însușim
neprihănirea lui Dumnezeu, înseamnă
legalism, e greșit. Neprihănirea practică
(faptele bune, n.red.), ar trebui să fie roada
neprihănirii în Hristos ca identitate.
Vreau doar să menționez pericolul unei
învățături numită harul ieftin, în care
oamenii spun: „ai fost mântuit prin har, nu
mai contează nimic altceva”. Ei se opresc
doar la identitate, fără a vorbi despre faptele
neprihănirii. Biblia învață că, dacă ai o
identitate de neprihănit în Hristos, e normal
să urmeze faptele bune ale neprihănirii.
Apostolul Pavel spune că Avraam a fost
socotit neprihănit prin credință (Romani
4), iar apostolul Iacov completează, spunând
că Avraam a fost socotit neprihănit prin
fapte (Iacov 2). E o completare. Un om
care e așezat în Hristos ca identitate și a
primit în inima lui revelația neprihănirii
poziționale, în mod natural va produce
faptele credinței în viața lui. Asta spune
Iacov: Avraam, care a primit în inima lui
neprihănirea și titlul de neprihănit datorită
credinței, a demonstrat practic acest lucru
cu roadele vieții lui - ascultare, consacrare,
perseverență în credință și o viață de
umblare cu Dumnezeu.

În 1 Ioan 2:1-2, apostolul Ioan le scrie
credincioșilor: „Copilașilor, vă scriu aceste
lucruri ca să nu păcătuiți (acesta e standardul:
să nu păcătuim). Dar, dacă cineva a păcătuit,
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos,
Cel Neprihănit. El este jertfa de ispășire
pentru păcatele noastre; și nu numai pentru
ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”.
Starea normală e să trăim în adevăr și
sfințenie și să nu păcătuim. „Dar dacă
cineva va păcătui” (adică se poate întâmpla,
dar trăirea în păcat nu ar trebui să fie norma
în viața creștină, ar fi în contradicție cu
neprihănirea și cu ceea ce a făcut Hristos
pentru noi), avem la Tatăl un Mijlocitor, pe
Isus, jertfa de achitare a păcatelor noastre.
Ce trebuie să facem? „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curețe de orice
nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Practic, Dumnezeu
spune: „Dacă voi vă mărturisiți păcatele, Eu
sunt credincios și drept, Mă oblig să vă iert
păcatele”. Dumnezeu ne va ierta păcatele nu
pentru că am făcut ceva bun, ci pentru că
este credincios și drept față de jertfa Fiului
Său, e drept să facă acest lucru și e credincios
față de cuvântul Său. Noi primim această
iertare prin harul Său.

Autoritatea creștinului
Biblia pune împreună înălțarea sau
autoritatea spirituală cu smerenia și
ascultarea (Filipeni 2). Autoritatea nu
vine prin mândrie și putere, opulență sau
prezentarea slavei Lui, ci autoritatea lui
Hristos a venit datorită renunțării la Sine
și la dumnezeirea Lui, datorită hotărârii
de a Se smeri și a asculta necondiționat
până la moarte. Apoi Biblia ne învață că
harul smereniei ne va înălța: „Smeriți-vă
dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la
vremea Lui (timpul kairos, un timp hotărât
de Dumnezeu), El să vă înalțe”. Nu pentru
mândrie, căci ea aduce distrugere, ci în
sensul de a ne ridica în autoritatea în care
Dumnezeu ne-a chemat să funcționăm,
pentru a fi niște robi care, în ascultare de
Stăpân, aducem rezultate pentru Împărăție,
aducem glorie și slavă Numelui Său.
Problema nu e că Dumnezeu nu are
suficientă putere să îl biruiască pe diavol, ci
Dumnezeu respectă niște legi spirituale.
În urma acestor legi, Dumnezeu Se limitează
pe Sine, datorită dreptății și corectitudinii și
datorită drepturilor spirituale care survin în
urma acestor legi spirituale.
Dumnezeu l-a făcut pe Adam, reprezentantul
oamenilor, stăpânitor peste tot pământul
(Geneza, Psalmul 8). Datorită legilor lui
Dumnezeu, diavolul nu a putut să intre
abuziv în Eden, cu forța, ci a venit cu viclenie
și l-a înșelat pe Adam. În Eden, dincolo de
fruct, s-a făcut un schimb de autoritate
datorită neascultării. Omul a intrat sub
ascultarea diavolului mâncând din fructul
oprit, a tăiat autoritatea pe care o avea

Dumnezeu peste viața lui prin neascultare,
iar duhul lui a murit în acel moment, nu
biologic ci spiritual, deconectându-se de
sursa de viață care era Dumnezeu. Din acel
moment, diavolul a devenit „stăpânitorul
lumii acesteia”, cum e numit de Domnul Isus.
Lucrul acesta s-a făcut conform cu legile
lui Dumnezeu de ascultare și de autoritate.
Adam a fost deposedat de autoritate când
s-a supus diavolului.
Mulți oameni Îl acuză pe Dumnezeu
de lucrurile rele din lumea aceasta. Dar
lucrurile rele se întâmplă datorită diavolului.
Dumnezeu este bun, diavolul este rău, să
nu confundăm lucrurile. Dacă se întâmplă
lucruri rele, e pentru că diavolul are
autoritate să le facă. Și prin păcatele pe care
oamenii le comit, se întărește autoritatea
diavolului asupra vieții lor, și chiar asupra
unor teritorii, zone sau chiar țări care aleg să
trăiască sub autoritatea întunericului.
Dar în Hristos, autoritatea a fost
restaurată. Pentru ca Dumnezeu să ia
din nou legile pământului în mâinile Lui,
datorită dreptății și justiției Lui, ar fi fost
nedrept să vină cu puterea Lui exterioară și
să distrugă diavolul. Dumnezeu, în dreptatea
Lui, a spus: „dacă omul a pierdut autoritatea,
omul va trebui să câștige autoritatea”.
Apoi Dumnezeu a dat legile Lui, prin
Moise. Niciun om nu a putut să țină
Legea, să împlinească cerința de dreptate
a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a promis
repetat, au fost multe profeții despre un
Om care să Se nască supranatural în lume,
să împlinească toată legea lui Dumnezeu și
dreptatea Lui. Acel Om să fie ispitit de diavol
ca Adam în Eden, dar să îl biruie pe diavol,
iar apoi să Își ofere viața de bunăvoie, pentru
ca toate păcatele și fărădelegile să vină peste
El. Și pe cruce, în jertfă, să facă ispășirea în
fața lui Dumnezeu. Neprihănirea și sfințenia
Lui au acoperit toate păcatele și, în numele
oamenilor, El s-a ridicat în toată autoritatea
pe care a primit-o în cer și pe pământ. Acesta
e Isus Hristos.
Autoritatea noastră este legată de identitate.
Scriptura spune că Domnul Isus Hristos a
rezolvat 2 probleme pentru om: problema
omului cu Dumnezeu (identitatea noastră
în Hristos, de neprihănire datorită jertfei
și reintrarea sub autoritatea lui Hristos) și
respectiv problema omului cu diavolul (a
zdrobit capul șarpelui, a frânt autoritatea
întunericului și ne-a așezat pe noi într-o
poziție de autoritate).
Trebuie să înțelegem că nu avem autoritate
pentru că suntem noi mai speciali, ci avem
autoritate delegată pentru că Isus este
Cel special. Coloseni 2:10,13-15 spune
că, pentru a putea exercita autoritatea
lui Hristos, noi trebuie să fim iertați,
sub autoritatea lui Hristos, cu datoriile
și condamnarea anulate. Apoi, Hristos a
dezbrăcat puterea întunericului și a luat

autoritate peste ea, apoi ne-a delegat această
autoritate nouă, Bisericii. Sunt multe versete,
de exemplu Matei 28:18: „toată puterea (în
original, toată autoritatea) Mi-a fost dată în
cer și pe pământ, acum voi duceți-vă, vestiți
Evanghelia și faceți lucrările Împărăției.
Luca 9 spune: „Isus a chemat pe cei 12
ucenici ai Săi și le-a dat putere și stăpânire
(autoritate) peste toți dracii și să vindece
bolile și i-a trimis să propovăduiască
Împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască
pe cei bolnavi”. În cer vom fi o veșnicie, dar
până să ajungem în cer, mai avem câțiva zeci
de ani de trăit pe pământ, și aici Domnul
ne-a dat niște instrucțiuni clare. În Marcu 16,
Domnul Isus din nou îi trimite pe ucenici:
„Duceți-vă, propovăduiți Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede și se va boteza va fi
mântuit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce
vor crede: în Numele Meu vor scoate draci;
vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi;
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma;
își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii
se vor însănătoși” (Marcu 15:16-18).
Legat de autoritatea asupra demonicului, nu
doar unii sau doar primii apostoli, ci toți
cei ce vor crede în Isus vor scoate draci
în Numele Lui. Misiunea noastră nu e să
vânăm demonii, ci să predicăm Evanghelia.
Focalizarea creștinului trebuie să fie pe
Împărăția lui Dumnezeu, dar când apare
opoziția demonică sau oameni care sunt
împiedicați să intre în Împărăție datorită
legăturilor și demonilor, noi trebuie să
scoatem demonii afară.
M-a întrebat cineva: „Frate, la mine de ce
nu s-a întâmplat?” și i-am spus: „Cum te-ai
rugat?”. A răspuns „Doamne, te rog, scoate
afară duhul acesta” și am spus: „nu s-a
întâmplat pentru că nu te-ai rugat biblic”.
Nu e o rugăciune de cerere. Apostolul Pavel,
în cazul acelei ghicitoare care striga după ei
(Faptele Apostolilor 16), nu a spus: „Doamne,
te rog fă ceva, scapă-ne!”, ci: „în Numele lui
Isus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea!”
Imperativul este foarte clar și în Marcu 3:15 și
în Matei 10:1. Le-a dat autoritate să o exercite
împotriva duhurilor și a bolilor, adică dreptul
legal, în Numele Lui, să facă această lucrare
pentru Împărăția lui Dumnezeu.
De când am fost botezat cu Duhul Sfânt,
au fost sute de slujiri în confruntare cu
demonicul și niciodată nu a funcționat
rugăciunea de cerere, de tip „Domnul să te
mustre”. Întotdeauna a funcționat rugăciunea
în autoritate, și au fost oameni eliberați și
vindecați. Dacă Hristos a făcut lucrurile întrun fel și a învățat ucenicii Săi să facă la fel,
atunci și noi ar trebui să ne îndreptăm cu
credință și îndrăzneală exact spre această
zonă, în Numele lui Isus Hristos.
Extras din emisiunea Calea Adevărul și Viața
din 9 noiembrie 2017, cu Aurelian Barbu.
Urmăriți emisiunile CAV live în fiecare joi, ora
21, în direct pe canalul TV, site și Facebook.
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universală... Dacă ne uităm în jurul nostru,
constatăm că există unele probleme majore,
atât în lume, cât și în noi. Potrivit lui
Dumnezeu, acestea sunt rezultatul a ceea ce
este numit păcat. Cum ai defini tu păcatul?
Deci, omul este păcătos și...

Cum să-ți împărtășești credința?
Prezentare conversațională
Dacă nu cunoști Evanghelia și vrei să-ți faci o
evaluare personală și să înțelegi această veste
bună, citește cu atenție toți pașii din acest
articol și răspunde la întrebările ce urmează
cât mai sincer posibil, ca să aprofundezi și săți însușești mesajul Evangheliei lui Hristos.
Acesta e un model în care prezentarea
Evangheliei
poate
fi
împărtășită
conversațional. Nu trebuie să o memorezi
pentru a putea împărtăși Evanghelia, ci
parcurge structura prezentării în propriile
tale cuvinte, folosind versetele, povestirile
și ilustrațiile așa cum ți le amintești și unde
sunt de folos pentru a accentua ceva.
Noi Îl rugăm pe Dumnezeu să ne conducă
către oameni deschiși la Evanghelie. Când vei
întâlni acea persoană deschisă, la un moment
dat în conversație, vei putea să pui cele Două
întrebări de diagnosticare ale EE.
Începe printr-o scurtă mărturie cu una
din experiențele tale cu Dumnezeu, sau
mărturia ta personală. Apoi încheie: „Și
cel mai important e faptul că acum știu cu
siguranță că dacă ar fi să mor la noapte, am
viața veșnică. Pot să-ți pun o întrebare?”
Două întrebări de diagnosticare:
[ÎNTREBAREA 1]
Ai ajuns la acel moment din viața ta de
credință în care să știi cu siguranță că dacă
ar fi să mori azi, ai fi cu Dumnezeu în Cer?
Sau asta e ceva la care ai spune că e încă „în
lucru”? Biblia spune că putem ști cu siguranță
că mergem în Cer atunci când vom muri.
Găsim scris ‘v-am scris aceste lucruri ca să
știți că voi... aveți viața veșnică’ (1 Ioan 5:13).
Pot să-ți spun cum am ajuns să fiu sigur că
am viața veșnică și cum poți ști și tu lucrul
acesta?
Pot să-ți pun o altă întrebare, ca să am o
înțelegere mai clară?
[ÎNTREBAREA 2:]
Să presupunem că ai ajunge să stai înaintea
lui Dumnezeu iar El te-ar întreba: ‘Ce
motive aș avea să te primesc în Cerul Meu?’,
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ce I-ai răspunde? (Răspuns)
Repetă și confirmă răspunsul lor Mulțumesc pentru răspuns, mulți gândesc
aproape ca și tine în această privință. Dă-mi
voie să mă asigur că înțeleg ce I-ai spune lui
Dumnezeu. I-ai spune... (rezumă și repetă
ceea ce a răspuns la Întrebarea 2) și apoi
întreabă „Asta I-ai spune?”
După ce am auzit răspunsul tău la această
întrebare, știu sigur că am să-ți dau cea mai
importantă veste pe care ai auzit-o vreodată!
Tranziție - Vestea Bună este că...

HARUL

2. Nu se poate mântui singur. Te-ai gândit
vreodată cât de bun ar trebui să fii pentru
a fi acceptat în ochii lui Dumnezeu? Am
fost uimit când cineva mi-a arătat ce a spus
Isus: ‘Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit’ (Matei
5:48). Nu știu de tine, însă în dreptul meu,
sunt sigur că n-am nicio șansă dacă ar trebui
să fiu perfect.
Să presupunem că vii la mine în vizită și mă
ofer să-ți pregătesc omleta perfectă. Deschid
frigiderul și scot trei ouă. Apoi încep să le
sparg în castron. Însă când să-l sparg și peal treilea, observ că e stricat. S-a terminat cu
omleta perfectă, nu-i așa? Ai vrea să mănânci
omleta știind că am pus și un ou stricat?
Desigur că nu! În același fel, nu pot să-I ofer
viața mea lui Dumnezeu, cu acele lucruri pe
care eu le consider a fi bune și totuși să includ
și alte fapte și gânduri pe care Dumnezeu le
numește păcate. Nu mă pot aștepta ca viața
mea imperfectă să fie acceptabilă înaintea lui
Dumnezeu. Păcatul este problema.
Tranziție - De ce nu ne putem mântui
singuri? Din cauză a ceea ce știm despre
Dumnezeu.

1. Cerul, sau viața veșnică, este un dar
fără plată! Nu sunt multe fără plată în viața
aceasta. Când vezi o reclamă cu ‘cartofi
gratis’ la un fast-food, știi că sunt gratis doar
dacă mai cumperi și altceva. Dacă aud că
ceva e gratis, mă întreb, ‘Care-i șmecheria?’.
Și totuși, incredibil, Dumnezeu ne oferă
viața veșnică ca pe un dar fără plată. Găsim
scris în Cuvântul Său: ‘darul fără plată al lui
Dumnezeu este viața veșnică’ (Romani 6:23).

DUMNEZEU

2. Nu este câștigat sau meritat. Biblia
spune: ‘Căci prin har ați fost mântuiți, prin
credință. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu
se laude nimeni.’ (Efeseni 2:8-9)

Cum poate Dumnezeu să fie iubitor și drept
în același timp?

Imaginează-ți că cel mai bun prieten îmi
face cadou o mașină nou-nouță. Dacă caut
prin buzunare și scot ceva bani ca să ajut
măcar puțin la plata mașinii, cu siguranță că
s-ar simți insultat! Cadourile nu se plătesc.
Chiar dacă i-aș da doar o sută de lei, cadoul
n-ar mai fi cadou. La fel e și cu viața veșnică.
Este ceva ce nimeni nu merită să primească
și nici ceva ce s-ar putea câștiga vreodată.
Tranziție - De ce nu poate fi Cerul câștigat
sau meritat? Din cauza a ceea ce spune Biblia
despre om...

OMUL
1. Omul este păcătos. ‘Căci toți au păcătuit
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu’, spune
Biblia (Romani 3:23). Este o problemă

1. Dumnezeu este iubitor și nu vrea să ne
pedepsească. Biblia spune: ‘Dumnezeu este
dragoste’ (I Ioan 4:8b).
2. Dumnezeu este drept. Însă aceeași
Biblie ne spune că Dumnezeu este și drept
și trebuie să pedepsească păcatele noastre:
‘... dar nu socotește pe cel vinovat drept
nevinovat...’ (Exod 34:7b)

Imaginează-ți că jefuiesc o bancă de 50.000
de lei. O cameră video ascunsă înregistrează
tot ce fac. Angajații băncii și ceilalți martori
mă identifică. Sunt adus în fața judecătorului
și el mă întreabă: ‘Recunoști că ești vinovat?’
Sunt vinovat și probele sunt concludente,
așa că îi răspund: ‘Vinovat, onorată instanță.
Îmi pare rău că am jefuit banca. Poftiți banii
înapoi și să știti că n-am rănit pe nimeni.
Promit că nu mai jefuiesc vreo bancă dacă
mă lăsați liber’. Dacă m-ar lăsa să plec, ar fi
acel judecător corect? Nu, el are un cod de
procedură care trebuie aplicat. Dacă i-ar
lăsa liberi pe toți care fac așa, atunci nicio
bancă n-ar mai fi în siguranță. În același
fel, Dumnezeu, care e mult mai drept decât
orice judecător de pe pământ, nu poate și nu
va accepta nici o scuză pentru păcat.
Noi avem o problemă. Pe de-o parte,
Dumnezeu ne iubește și nu dorește să ne

pedepsească, dar pe de altă parte, El este
drept și trebuie să pedepsească păcatul. Cum
a rezolvat Dumnezeu această problemă?
Tranziție - Noi avem o problemă, dar
Dumnezeu a rezolvat această problemă în
persoana lui Isus Hristos...
Isus Hristos
1. Cine este El. Hristos este atât Dumnezeu
cât și Om. Biblia spune: ‘La început
era Cuvântul (Isus), și Cuvântul era cu
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu... Și
Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre
noi...’ (Ioan 1:1,14). Cunoaștem cu toții
povestea Crăciunului, când Isus a fost
un copilaș. Ei bine, în același timp, El era
Dumnezeu întrupat! El este 100% om și
100% Dumnezeu, în același timp.
2. Ce a făcut El. El a murit pe cruce, apoi
a înviat din morți ca să plătească pedeapsa
pentru păcatele noastre și ne-a dobândit un
loc în Cer.
Cartea păcatelor
Imaginează-ți că în această carte sunt
înregistrate toate păcatele care le-am făcut.
Fiecare pagină dă detalii despre păcatele
dintr-o anumită zi: fiecare cuvânt rău rostit,
fiecare gând murdar din minte, fiecare faptă
rea făcută, plus lucrurile care trebuiau făcute
și nu le-am făcut.
(ține cartea în mâna dreaptă sus). Aici este
problema: păcatul meu. Să zicem că această
mână mă reprezintă pe mine. (Așază cartea
pe mâna stângă). Această mână îl reprezintă
pe Dumnezeu. (Ridică mâna dreaptă).
Dumnezeu mă iubește (arată spre mâna de
sub carte), dar El urăște păcatul meu (arată
spre cartea care stă pe mâna ta). El nu vrea
să mă pedepsească (arată spre mâna de
sub carte), dar El trebuie să pedepsească
păcatul (arată spre carte). (Ridică din nou
mâna dreaptă). Păcatul meu mă separă de
Dumnezeu. De multe ori am încercat să
rezolv problema aceasta, să-mi schimb viața
cumva (rotește cartea), să găsesc o soluție
(cu cealaltă mână întorci cartea pe spate),
să schimb foaia, dar problema a rămas tot
acolo. Prin eforturile proprii, n-am reușit
nicicum să rezolv problema păcatelor mele
și să mă apropii de Dumnezeu. Din contră,
parcă mă îndepărtam tot mai mult de El.
(De fiecare dată când termini mișcarea cu
mâna dreaptă, ține-o din nou sus).
Prin persoana lui Hristos, Dumnezeu a făcut
ceea ce eu nu am putut să fac. El L-a trimis
pe Fiul Său în lume (adu mâna dreaptă la
același nivel cu cartea din stânga). Biblia
spune: „Noi rătăceam cu toții ca niște oi,
fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul
a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră a tuturor” (Isaia 53:6). Când spui
„a făcut să cadă, transferă cartea în mâna
cealaltă, urmărind cu privirea deplasarea
cărții. Toate păcatele mele au fost transferate

asupra Fiului Său. Când Hristos a plătit
pentru ultimul păcat, a spus: „S-a isprăvit”
Ioan 19:30. (Când ajungi aici poți să lași
cartea jos).
După moartea Sa pe cruce, Isus a fost
îngropat, a stat trei zile în mormânt, apoi
a înviat din morți și S-a înălțat la Cer, iar
acum ne pregătește un loc pe care ni-l oferă
cadou. Fiind eliberați de pedeapsa păcatului
nostru, putem avea o relație personală
cu Dumnezeu. (Ia mâna dreaptă care Îl
reprezintă pe Dumnezeu și mâna stângă care
te reprezintă pe tine și strânge-le împreună).
Dar cum putem primi acest dar al vieții
veșnice?
Tranziție - Acest dar se primește prin
credință.

CREDINȚA
1. Ce nu este credința mântuitoare. Nu
este doar cunoaștere intelectuală. Putem
cunoaște multe despre Isus și totuși să nu
ne încredem în El pentru nimic ce ține de
viețile noastre. Biblia spune: ‘Tu crezi că
Dumnezeu este unul și bine faci; dar și dracii
cred … și se înfioară!’ (Iacov 2:19). Demonii
știu și ei despre Isus, însă ei nu vor merge în
Cer. Nu este nicio credință temporară. Este
bine să ne încredem în Dumnezeu pentru
lucrurile de care avem nevoie acum. Însă,
dacă ne întoarcem spre Dumnezeu doar în
perioade de criză, aceasta nu înseamnă că
ne încredem în El și pentru viața veșnică.
Aceasta ar putea să fie doar o credință
temporară, bună în vremuri grele.
2. Ce este credința mântuitoare. Credința
mântuitoare înseamnă să te încrezi doar în
Isus Hristos pentru viața veșnică. În cartea
Faptele apostolilor scrie: ‘Crede în Domnul
Isus și vei fi mântuit’ (Fapte 16:31).
Să presupunem că ieși pe mare într-o barcă
mică și deodată se stârnește o furtună
puternică. Barca începe să se rupă în bucăți
și te trezești în apă, agățat de o bucată de
lemn, în timp ce ești lovit de valuri. Ești pe
punctul de a te îneca când, deodată, o șalupă
se apropie iar căpitanul îți strigă: ‘Îți arunc
colacul de salvare’. Ai continua să te ții de
lemn, sau ai prinde colacul de salvare? Cu
siguranță că vei apuca colacul!
Noi suntem în situația de a ne îneca în
păcatele noastre, fără posibilitatea de a ne
salva singuri. Însă Dumnezeu Se apleacă
spre noi din Cerul Său și ne spune: ‘V-am
aruncat un colac de salvare. Numele Său
este Isus Hristos. țineți-vă de El și Eu vă voi
salva.’ Isus Hristos este singura Cale către
viața veșnică. Putem continua să ne ținem
de bucata noastră de lemn dacă vrem,
însă niciuna din faptele noastre bune nu
va fi vreodată destul de bună pentru a ne
câștiga darul vieții veșnice. Isus Hristos este
singura Cale pe care Dumnezeu ne-o oferă
spre a fi salvați.

DECIZIA
1. Au aceste lucruri un înțeles pentru tine?
Tocmai ai auzit cea mai frumoasă relatare
despre cea mai interesantă ofertă, făcută de
cel mai măreț Om care a trăit vreodată și
întrebarea pe care cred că Dumnezeu vrea
ca eu să ți-o pun chiar acum este aceasta...
2. Ai vrea să primești acest dar al vieții
veșnice? (așteaptă să răspundă) Dacă îți
dorești cu adevărat, te pot conduce în
rugăciune, să-I spui lui Dumnezeu ceea
ce tocmai mi-ai spus. Mai întâi mă voi
ruga pentru tine și apoi te voi conduce în
rugăciune, spunând câte o frază scurtă pe
care tu să o repeți după mine. Bine?
Doamne, îți mulțumesc pentru Andrei și pentru
felul în care lucrezi la inima lui. Mă rog să-i dai
înțelegerea și credința de care are nevoie pentru
a-și pune toată încrederea doar în Isus Hristos
și pentru a primi darul vieții veșnice. Și acum,
Andrei, poți repeta după mine...
Doamne... Îți mulțumesc că viața veșnică este
un dar fără plată... Știu că nu o pot câștiga... și
că nu o voi merita niciodată... Recunosc că am
păcătuit... și știu că nu mă pot mântui singur...
Îți mulțumesc că mă iubești... dar știu că Tu
ești și drept... și trebuie să pedepsești păcatele
mele... Îți mulțumesc pentru Isus... care a
murit pe cruce... a înviat din morți... a plătit
pedeapsa pentru păcatele mele... și a dobândit
un loc în Cer și pentru mine... Acum îmi
transfer toată încrederea... de la propriile mele
fapte bune... Sau orice alt lucru pe care l-aș
putea face... și mă încred doar în Isus Hristos
pentru viața veșnică... Vino în viața mea și fii
Mântuitorul meu și ajută-mă să Te urmez ca
Domn al vieții mele... Îți mulțumesc pentru
darul fără plată al vieții veșnice... Îl primesc
acum... În Numele lui Isus... Amin.
Andrei, aceasta e cea mai importantă decizie
din viața ta. Aș vrea să-ți arăt ce-a spus Isus
despre ceea ce tocmai ai făcut. (Citează
sau cere-i să citească Ioan 6:47) ‘Adevărat,
adevărat vă spun, că cine crede în Mine are
viața veșnică’. Adineauri, când ai spus acea
rugăciune, ai putea spune că ‘ai crezut’?
Atunci ce-ți spune acest verset că ai acum?
(viața veșnică)
Pune din nou cele două întrebări de
diagnosticare:
Deci Andrei, ți-am pus două întrebări cu
puțin timp în urmă și mă întreb cum ai
răspunde la ele acum. Dacă ar fi să mori azi
într-un accident, ești sigur acum că ai viața
veșnică? (Răspuns). Și dacă Dumnezeu tear întreba ‘De ce să te las să intri în Cerul
Meu?’, ce I-ai răspunde acum?
Bine ai venit în familia lui Dumnezeu!
Material preluat cu permisiune de la
Evanghelizare si Edificare România. Mai
multe informații: Daniel Cociuba, director
național, dcociuba@eeworks.org.
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Faceți ucenici!
talk-show

Vineri, ora 17:00

LUNI 29 ianuarie

Marţi 30 ianuarie

MIERCURI 31 ianuarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Școala Internațională
de Echipare pentru Slujire 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan 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 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 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 The
Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Artistul (r) 12:30 Bible bee (r)
13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 Africa
și Biblia (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (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
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Iertat (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Capelanii militari ai Primului Război Mondial
(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 (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Manualul bunătății (r)

19:00 Promisiunea respectată documentar
19:00 Capelanii militari ai Primului Război 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Mondial documentar
străin
19:30 Secretele succesului program religios 20:00 Decupaj din realitate materiale

19:00 Africa și Biblia documentar
19:30 Povestea căsniciei seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Artistul film artistic
22:00 Iertat film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

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

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Isaac și Iacov
Isaac, cel care a fost dus de tatăl
său Avraam pe munte pentru a
fi sacrificat, își ia o soție cu care
are doi fii gemeni. Acești băieți
par a fi aproape opuși unulceluilalt. Unul este un vânător,
puternic și capabil, iar celălalt își
duce viața pe lângă corturi ca
femeile. În mijlocul profețiilor,
a favoritismului, a dorințelor
naturale, a înșelăciunilor și a
mâniei, putem vedea încă mâna
lui Dumnezeu la lucru, chiar
și atunci când vremurile sunt
întunecate.

JOI 01 februarie

VINERI 02 februarie

SÂMBĂTĂ 03 februarie

DUMINICĂ 04 februarie

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
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 Limbajele iubirii 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Înțelepciune TV 10:00
Dimineața în Bangkok 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Cerul așteaptă (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Promisiunea
respectată (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Povestea căsniciei (r) 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Dimineața în Bangkok (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 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 Trucurile copiilor 10:00
16 Prophecies that prove Jesus is the
Messiah (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Deneclintit (r)
12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa Omega
în Obiectiv (r) 13:30 Cele 7 biserici ale
Apocalipsei (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Trucurile copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Faceți
ucenici! 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Școala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Program religios
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 Eliberând
captivii 08:30 De ce Israel? 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Teknia
10:30 Alfa Omega în Obiectiv (r) 11:00
Iacob (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00
Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Călătoriile
lui Stevie (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” 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 La drum, Frills!
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 La drum, Frills! (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
18:00 Conferința „Biserica triumfătoare” 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 19:30 InTouch program religios străin
documentar
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:00 O viață diferită (r) film serial
muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
Mijlociu
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Iacob film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:00 O viață diferită film serial
22:00 Deneclintit film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Întoarcerea film artistic
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualității
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LUNI 29 IANUARIE

MARŢI 30 IANUARIE

MIERCURI 31 IANUARIE

JOI 01 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 03 FEBRUARIE

22:00 Artistul film artistic

22:00 Iertat film artistic

22:00 Cerul așteaptă

19:30 Club 700

22:00 Deneclintit

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

magazin TV

film artistic

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Duhul Sfânt
seminar biblic

Luni, ora 19:30

LUNI 05 februarie

Marţi 06 februarie

MIERCURI 07 februarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul lui
Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Descoperă-ți
vocația! 01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 The
Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Calea vântului (r) 12:30 Bible
bee (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Africa și Biblia (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo
(r) 17:30 Liber de datorii 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 Duhul Sfânt 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 Două împărății în conflict 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aripi de înger 10:00
Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Ce lași în urma ta (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30
Capelanii militari ai Primului Război Mondial
(r) 14:00 Liber de datorii (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 (r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Promisiunea respectată documentar
19:00 Capelanii militari ai Primului Război 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Mondial documentar
străin
19:30 Secretele succesului program religios 20:00 Decupaj din realitate materiale

19:00 Africa și Biblia documentar
19:30 Duhul Sfânt seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
străin
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Calea vântului film artistic
22:00 Ce lași în urma ta film artistic
23:30 Muzică

telespectatori

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

Sâmbătă, 22:00

film artistic

Deschide-mi ochii!
Fotograful Paul Sanders are o
pasiune pentru frumos, în mod
special pentru femeile frumoase.
În orbirea sa spirituală, el admiră
doar creația, nu și Creatorul.
Când Paul, în urma unui accident
ciudat ajunge orb, este obligat
să reconsidere ce este cu
adevărat frumusețea și de unde
vine aceasta. Cu ajutorul lui
Abigail,Paul realizează ce însemnă
iubirea și conștientizează puterea
Evangheliei de a schimba viața
oamenilor. Deși nu mai poate
vedea, pentru prima data în viață
ochii îi sunt cu adevărat deschiși.

JOI 08 februarie

VINERI 09 februarie

SÂMBĂTĂ 10 februarie

DUMINICĂ 11 februarie

00:00 Alfa Omega în Obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice 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
Limbajele iubirii 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Odată
deținut, acum președinte 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Lovitura cu efect (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Promisiunea
respectată (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Duhul Sfânt (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Odată
deținut, acum președinte (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți
în lumină/ Întrebări esențiale 01:00
Conferința „Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă
sau cămin? Căsnicia 08:30 Trăiește-ți viața!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Fabrica Razei
de soare 10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Deschide-mi ochii! (r) 12:30 Viața așa
cum e (r) 13:00 Alfa Omega în Obiectiv
(r) 13:30 Cele 7 biserici ale Apocalipsei (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Fabrica Razei de soare (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Faceți
ucenici! 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Școala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Program religios
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 Eliberând
captivii 08:30 De ce Israel? 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Cănărușul
Salvator 10:30 Alfa Omega în Obiectiv (r)
11:00 Denedescris (r) 12:30 Rădăcini și
reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Călătoriile lui Stevie (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” 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 La drum, Frills!
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Biserica Punctul Zero 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 La drum, Frills! (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Călătoriile lui Stevie documentar
18:00 Conferința „Biserica triumfătoare” 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 19:30 InTouch program religios străin
19:00 O viață diferită (r) film serial
documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
Mijlociu
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Samuel film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:00 O viață diferită film serial
22:00 Deschide-mi ochii! film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Lista Film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 05 FEBRUARIE

MARŢI 06 FEBRUARIE

MIERCURI 07 FEBRUARIE

VINERI 09 FEBRUARIE

DUMINICĂ 11 FEBRUARIE

22:00 Calea vântului

22:00 Ce lași în urma
ta film artistic

22:00 Lovitura cu efect

08:00 Premieră: Casă
sau cămin? Căsnicia

22:30 Lista film artistic

film artistic

film artistic

seminar biblic
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proprii, situații concrete întâlnite de noi ca
lucrare Alfa Omega cu ocazia unor emisiuni,
înregistrări, lucrări, conferințe, întâlniri de
rugăciune, slujiri personale sau mărturii a celor
care au experimentat vindecarea divină.
1. Cerere individuală prin rugăciune făcută
cu credință (rugăciuni făcute de cele mai
multe ori în „cămăruță”).

Cum pot fi vindecat?
» de Tudor Pețan, Alfa Omega TV

C. Premise

Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi
meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa
cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 2)

Premisele de la care pornim discutând despre
vindecarea divină:

A. Context spiritual
De peste 20 de ani, ca lucrare de media creștină,
am fost în contact cu lucrări, organizații, biserici,
lideri preocupați de slujirea de vindecare și
eliberare. În ultimii ani, în România și întreaga
lume, interesul pentru acest domeniu a crescut
enorm pe două dimensiuni:
a) nevoia de învățătură biblică, completă, în
lucrarea de vindecare și eliberare.
b) slujirea efectivă în acest domeniu, atât ca
eveniment ocazional la conferințe sau întâlniri
de rugăciune, cât și ca o dimensiune permanentă
în activitatea bisericilor (parte din program,
departament separat de slujire distinctă).
Ne-am rugat să înțelegem locul nostru ca
organizație de media în lucrarea de vindecare pe
care Domnul o extinde cu putere. E o potențare
a Trupului lui Hristos, fizică, spirituală pentru
a sluji cu eficiență sporită în marele seceriș și o
pregătire a Miresei, fără pată și fără zbârcitură,
pentru a-L întâlni pe Mirele. Interesul e major,
este un strigăt în biserică, o nevoie acută.
Statistic, din cererile de rugăciune care vin la
Alfa Omega pentru nevoi personale sau pentru
cei dragi, la emisiuni în direct, pe telefon, email,
scrisori, postări, repartiția este următoarea:
- 45% - vindecare
- 15% - mântuire
- 10% - probleme familie
- 10% - eliberare, dependențe
- 10% - vindecare emoțională, depresie
- 5% - finanțe
- 5% - cauze diverse

B. Tipuri de vindecare
Înainte de a ne focaliza pe vindecarea divină,
să înțelegem modurile în care vindecarea este
posibilă, cu convingerea că în final Dumnezeu
este în spatele oricărei forme de vindecare.
1. Vindecarea naturală: sistem imunitar,
mecanisme fiziologice, procese naturale de
apărare și reacție a organismului (mecanism
de coagulare a sângelui în caz de rană).
2. Vindecarea pe cale medicală (medicație,
tratament, terapii, intervenție chirurgicală, ș.a.)
3. Vindecare divină: implică intervenția
miraculoasă a lui Dumnezeu.
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1. Dumnezeu vrea și poate să vindece.
2. El este neschimbat, Același ieri, azi și în veci.
3. Vindecarea, asemenea mântuirii, ne-a
fost dată pe cruce și trebuie să ne-o însușim
personal, prin credință („... prin rănile Lui
suntem tămăduiți.” - Isaia 53:5).
4. Dumnezeu e suveran în lucrarea de
vindecare și eliberare.
5. El nu lucrează după tipare, ci folosește
diferite mijloace, metode, slujiri, slujitori.
6. Este voia și bucuria Lui ca sănătatea noastră
să fie deplină; creștinul ar trebui să fie sănătos.
7. Vindecările miraculoase nu au încetat după
vremea apostolilor; ele se întâmplă la scară tot
mai mare și în prezent.
8. Este parte din mandatul nostru: „Iată semnele
care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu
vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în
mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i
va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi
bolnavii se vor însănătoşi.” (Marcu 16)
9. Boala nu este ingredient pentru starea de
smerenie care să ne faciliteze slujirea sau
mântuirea; nu este o „binecuvântare”.
10. Sursa bolii este diavolul și neascultarea
deliberată de legile lui Dumnezeu.
11. Dumnezeu poate să lucreze vindecare și
prin medicamente și tratament medical.
12. Vindecarea divină poate să vină instantaneu
sau să se manifeste gradual.
13. Vindecarea poate fi blocată de păcat în
viața personală și de neiertare.
14. Isus a promis că ne va da orice vom cere în
numele Lui, deci inclusiv vindecare („şi orice veţi
cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să
fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele
Meu, voi face” - Ioan 14:13, 14).
15. Vindecarea e „pâinea” copiilor lui Dumnezeu.
Nu este un lux, alocat doar pentru unii aleși.
16. Vindecarea fizică, vindecarea interioară,
vindecarea spirituală și eliberarea fac parte din
procesul de ucenicizare.
17. Vindecarea face parte din natura lui
Dumnezeu („Eu sunt Domnul care te vindecă”
- Exod. 15:26).
18. Mântuirea, vindecarea și domnia lui Hristos
în viața credinciosului sunt inseparabile.

D. Vindecarea divină
Încercăm să sintetizăm în rândurile următoare
modalități și căi prin care Dumnezeu răspunde și
intervine în mod miraculos, vindecând bolnavii.
Absolut toate aceste metode au la bază experiențe

Credința poate fi a persoanei în cauză sau a unei
alte persoane, care se roagă pentru vindecarea
acesteia (vezi Marcu 2:5 - „Când le-a văzut Isus
credinţa, a zis slăbănogului: ‘Fiule, păcatele îţi
sunt iertate!’”)
2. Cerere individuală prin rugăciune, însoțită
de post (postul potențează rugăciunea, atât
individual, cât și corporativ).
3. Cerere colectivă, în unitate, a doi sau mai
multor credincioși (unire în post și rugăciune
a mai multor persoane pentru acea cauză).
4. Vindecare prin rugăciune făcută cu
punerea mâinilor.
Punerea mâinilor se poate face de către:
a) prezbiter, pastor (asemănător Fapte 5:12)
b) orice alt credincios (vezi Marcu 16:17 - „Iată
semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi
noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de
moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile
peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi”, cu
comentariul „cei ce vor crede”, indiferent de sex,
poziție în biserică, confesiune...).
c) propria persoană aflată în suferință (am
avut situații când în timpul emisiunilor TV
în direct, îndemnate din studio la rugăciune,
persoane bolnave și-au pus mâinile peste locul
afectat și au fost vindecate).
5. Vindecare prin rugăciuni făcute cu
punerea mâinilor și ungere cu untdelemn.
Este o slujire spirituală făcută în special de lideri,
în conformitate cu Iacov 5:14 ( „Este vreunul
printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii
bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor
unge cu untdelemn în Numele Domnului.”).
Am văzut și filmat întâlniri de rugăciune (gen
„Rugul Aprins”) la care mii de oameni treceau
pe sub tunelul de ungere și rugăciune, mulți
dintre ei fiind vindecați și eliberați. Ungerea se
practică tot mai mult și în slujiri individuale.
Domnul lucrează în primul rând după credința
celor implicați, dincolo de dezbaterea din
mediul religios dacă uleiul este doar un simbol
sau poartă și prezența Duhului Sfânt.
6. Folosind obiecte de contact peste care au fost
rostite rugăciuni sau ungere cu untdelemn.
Sunt biserici care practică de generații rugăciunea
(și eventual ungerea) peste batiste, basmale,
obiecte de îmbrăcăminte, care apoi sunt puse
peste bolnavi în vederea vindecării (conform
lucrării lui Pavel din Fapte 19:12 - „până acolo
că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri
care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile
şi ieşeau afară din ei duhurile rele.”)
7. Vindecare și eliberare prin îndepărtarea
unor obiecte purtătoare de prezență/atingere

demonică - înlăturarea și sfințirea unor locuri,
case, terenuri care prin prezența demonică
au efect asupra sănătății și stării emoționale și
spirituale. Avem exemple în care înlăturarea
unor statuete, obiecte, „suveniruri”, bijuterii,
instrumente, obiecte de îmbrăcăminte, postere,
cărți folosite în magie, practici oculte, practica
religiilor orientale au adus restaurare și vindecare.
8. Prin darul de vindecare al unui credincios.
Isus e cel care vindecă, dar o face cu putere
prin intermediul celor cărora le-a dat daruri
spirituale, și, în special, daruri de vindecare
sau dar al minunilor (vezi 1 Corinteni 12:7-11
și 1 Corinteni 12:28).
Da, au fost și sunt extreme, falși vindecători,
exagerări, „spectacole” dar, în același timp,
Dumnezeu lucrează tot mai mult cu putere
prin cei care își folosesc darul „spre folosul
altuia”. Întâlnim slujitori pe care îi invităm în
emisiuni sau îi înregistrăm în conferințe și
întâlniri de rugăciune, care își folosesc darul
de vindecare, călăuziți de Duhul Sfânt.
9. Vindecare prin mărturisire și eliberare.
Această slujire practicată de tot mai mulți și
promovată intens în emisiuni și slujiri la Alfa
Omega, pleacă de la premisa că la originea unei
boli, suferințe fizice este o influență demonică
sau o posesiune demonică, apărută într-una
din următoarele situații:
- ca urmare a unui păcat personal;
- atac demonic;
- transmitere genealogică (generațional);
- influențe oculte, terapie alternativă practicată
intenționat;
- forme de blestem sau autoblestem.
Tot mai multe lucrări și slujiri se poziționează, cu
elemente specifice, pe acest gen de slujire. Sunt tot
mai multe biserici și lucrări care slujesc și au un
tot mai mare impact în România în această zonă:
Ellel, Healing Room, InHim Ministry, Străjerii,
lucrări bazate pe învățătura SOZO, biserici din
București, Brașov, Baia Mare, Timișoara, Cluj,
Oradea... Vindecarea prin eliberare devine
modalitatea de slujire pentru multe biserici
(exemple: anul trecut o biserică baptistă din
vestul țării a folosit manualul „Fii liber” de la Alfa
Omega pentru a-i trece pe toți membri bisericii
printr-un curs de vindecare prin eliberare. O altă
biserică din Baia Mare a făcut intens, timp de o
săptămână, un curs și o slujire obligatorie cu toți
membri bisericii pentru vindecare și eliberare.
Atmosfera în biserică și potențialul de slujire s-au
schimbat radical)
Vedem creșterea acestei slujiri, uneori și sub
forma de consiliere și în mediile ortodoxe
(Oastea Domnului) sau catolice, deschise tot
mai mult la lucrarea Duhului Sfânt.
Elemente vitale în această abordare a vindecării:
mărturisirea păcatelor, anularea oricărui cap de
pod al influenței demonice, dezlegarea și ruperea
oricăror forme de blestem.
Revelația profetică în care operează echipele de
slujire este încurajată și practicată la scară tot
mai largă.
10. Vindecarea prin rostirea cuvintelor

credinței/proclamare a vindecării.
Punctele de plecare:
- credința neclintită = condiția vindecării;
- înțelegerea puterii cuvintelor rostite.
În ultimii ani, „proclamarea”, ca rostire în
autoritate, sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu mai
sperie. Și Domnul Isus a dat de cele mai multe
ori vindecare și binecuvântare răspunzând la
credința celor care au cerut-o, fără a face rugăciuni
sau atingeri speciale (vezi vindecarea la distanță
a robului unui sutaș din Luca 7). Și ucenicii au
proclamat vindecarea de multe ori fără rugăciune
sau punerea mâinilor („Argint şi aur n-am; dar
ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din
Nazaret, scoală-te şi umblă!” - Fapte 3:6). Am
primit mărturii și confirmări la televiziune
despre atingeri și vindecări miraculoase și la mari
distanțe, dincolo de ecran, fără punerea mâinilor,
ungere sau obiecte de contact.
11. Vindecare corporativă prin prezența
puternică a Duhului Sfânt în rugăciune,
închinare.
O scurtă întâmplare: În urmă cu doi ani, un
vorbitor la Rugul Aprins (Ron Brown – Teen
Challenge) a cerut prezența Duhului Sfânt
peste cei câțiva mii de participanți, într-o
atmosferă a unei închinări intense. Cei veniți
cu așteptări de slujire în vindecare prin
punerea mâinilor au fost la început surprinși,
dar în minutele următoare prezența a devenit
copleșitoare și a ținut până târziu în noapte,
după încheierea programului. Mulți au fost
atinși și vindecați.
Includ acest punct privind vindecarea
(dincolo de slujiri tradiționale) pentru că văd
că Domnul lucrează și în acest mod, la scară
mare. Și o va face tot mai mult prin proclamare
corporativă, prin prezența deosebită a Duhului
Sfânt. Face parte din acele „lucrări și mai mari”
pe care Domnul Isus le-a anticipat.
12. Vindecare la Cina Domnului
Nu e propriu-zis o modalitate de vindecare, ci
un loc, un moment specific în care Domnul
Isus Se poate atinge de un trup bolnav. Femeia
cu scurgere de sânge de 12 ani s-a atins de poală
hainei Lui și a fost vindecată... cu atât mai mult,
la Cina Domnului, ne „atingem”, dincolo de
simbol, de trupul și sângele Domnului. Am fost
martor la servicii divine în biserici de tot felul, în
care acest moment încărcat de prezență divină și
dublat de credința celor care s-au apropiat, a adus
vindecare instantanee, restaurare și eliberare.
În încheierea acestei enumerări, trebuiesc
menționate mișcări noi de slujire în vindecare
și eliberare
Dincolo de nuanțe teologice care pot fi discutate,
remarcabilă este extinderea unor mișcări de genul
„The Last Reformation” primită de evanghelistul
Torben în Danemarca (a produs și două filme
difuzate în 2017 pe Alfa Omega TV) cu replici
deja și în România, începând cu București, Baia
Mare, Sighișoara. Este o slujire simplă, în stradă
sau ambient nebisericesc, în special de făcută de
către tineri cu credință și îndrăzneală în vestirea
Cuvântului. Minuni vizibile, instantanee se
întâmplă. Lideri din România care au fost în

Danemarca pentru a se convinge, s-au întors
provocați de ce au văzut și experimentat.
Ultima tabără Peniel s-a desfășurat în această
vară lângă Bistrița, s-a derulat în aceeași notă –
un loc al supranaturalului.
E. Menținerea sănătății
O trecere în revistă a modalităților prin care
Dumnezeu vindecă și azi, nu poate fi încheiată
fără câteva considerente privind menținerea
sănătății, în fond, a sănătății divine. Iată câteva,
inspirate dintr-un studiu biblic al lui Gordon
Lindsay, fondatorul școlii biblice „Christ For the
Nations” și publicat în România de editura Alfa
Omega Publishing (alături de alte cărți pe tema
vindecării și eliberării):
1) Alimentație sănătoasă, corectă
2) Odihnă
3) Evitarea îngrijorării
4) Nevoia de mișcare și activitate fizică
5) Focalizarea personală, permanentă pe
Isus, sursa vieții, prin rugăciune, Cuvânt și
închinare
Dacă aceste „legi”, principii de viață creștină,
sunt încălcate, chiar și pentru o cauză bună,
cum ar fi slujirea creștină, este foarte probabil
ca boala să-și facă apariția sau să revină după
un moment de vindecare miraculoasă.

E. Concluzii
Ar fi o greșeală să ne focalizăm doar pe
vindecarea fizică. De cele mai multe ori
rădăcina, originea unei boli în trup este o
suferință interioară, o traumă, un abuz, o rană
emoțională, un duh zdrobit, o imagine de sine
distorsionată. O abordare completă a vindecării,
incluzând-o pe cea interioară, este vitală.
Învățătura și slujirea în acest domeniu trebuie
completată și cu un capitol separat: „Cum să
rămânem în vindecare?” Cum să-mi păstrez
minunea, mai ales dacă a însemnat o vindecare
prin eliberare de sub influență demonică. Cel
rău nu va renunța ușor la tine, va încerca să se
întoarcă aducând cu el și alte entități demonice,
chiar dacă pentru moment tu ai „curățit” casa.
Să credem că în vremurile de pe urmă cei ce
vor crede vor face minuni și mai mari decât
cele văzute pe vremea lui Isus și a apostolilor.
Isus vrea să-Și pregătească Mireasa și în același
timp să ne facă pe fiecare eficienți, sănătoși și
plini de putere pentru extinderea Împărăției
într-un ritm fără precedent.
Vindecarea și sănătatea divină trebuie să
devină o normă în biserică, indiferent de
confesiune, iar umblarea naturală în supranatural
– o normalitate pentru fiecare creștin.
Vindecarea divină este o mărturie puternică în
câștigarea de suflete pentru Hristos.
Dumnezeu începe să lucreze cu putere în
România. El pune foame în inima credincioșilor
pentru Cuvântul Lui, dă îndrăzneală și revelație
din Scriptură pentru învățătură în zona de
vindecare și eliberare, pentru că mai mult decât
oricine El vrea să fim mântuiți, vindecați și
eliberați: „veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă
va face slobozi” (Ioan 8:32).
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Mapamond Creștin
știri

Duminică, 20:00

LUNI 12 februarie

Marţi 13 februarie

MIERCURI 14 februarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 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 Față
în față 17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00
Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (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
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov
10:00 The Tattoo 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Dincolo de munte
(r) 12:30 Bible bee (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Ierusalimul subteran, orașul
trecutului (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Principii
biblice pentru o viață de succes 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Duhul Sfânt 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 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Inimi schimbate (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Prins
în capcană (r) 14:00 Liber de datorii (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 (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Ierusalimul subteran, orașul trecutului 19:00 Prins în capcană documentar
19:30 Secretele succesului program religios
19:30 Duhul Sfânt seminar biblic
străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inimi schimbate film artistic
22:00 Dincolo de munte mărturie
23:30 Muzică
23:30 Muzică
documentar

19:00 Promisiunea respectată 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 Lumina libertății film artistic
23:30 Muzică

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Iosif, visătorul
Există și astăzi familii rupte,
asemănătoare cu cea a lui Iosif.
Fie că este vorba de favoritism
între copiii acestor familii, datorat
poate faptului că fiii sunt din
mame diferite care îi urăsc pe
frații lor sau alte lucruri care
declanșează disfuncționalitate în
familie. Iosif și frații săi, Faraon și
Egiptul, toți prind viață în această
dramă despre visătorul, Iosif.
Deși începutul acestei familii
pare tragic, se încheie ca o istorie
a măreției lui Dumnezeu și a
faptului că El poate face toate
lucrurile să lucreze înspre binele
celor chemați în planul Său.

JOI 15 februarie

VINERI 16 februarie

SÂMBĂTĂ 17 februarie

DUMINICĂ 18 februarie

00:00 Alfa Omega în Obiectiv 00:30 Dincolo
de bariere 01:00 Două împărății în conflict
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Program
pentru minorități etnice 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 Limbajele
iubirii
09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Tomberoanele din
New York 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Lumina libertății (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Promisiunea respectată (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Duhul Sfânt (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Tomberoanele din New
York (r) 17:30 Dincolo de bariere 18:00
Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fabrica Razei de soare
10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Deschide-mi ochii!! (r) 12:30 Viața așa
cum e (r) 13:00 Alfa Omega în Obiectiv
(r) 13:30 Cele 7 biserici ale Apocalipsei (r)
14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucurăte de fiecare zi (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Fabrica Razei de soare (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 Faceți
ucenici! 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Școala de slujire cu Derek
Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Program religios
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 Eliberând
captivii 08:30 De ce Israel? 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Cel mai
bun cadou 10:30 Alfa Omega în Obiectiv (r)
11:00 Iosif (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 Religii
înrudite (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” 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 La drum, Frills!
(r) 10:00 Lecția de biologie 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Conferința „Rugăciune pentru
Israel” (r) 12:30 Centrul Creștin Caleb 13:00
Perspective eterne 14:00 Puterea rugăciunii
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 La drum, Frills! (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
17:30 Inima închinării program muzical
19:00 Documentar
18:00 Conferința „Biserica triumfătoare” 18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 19:30 InTouch program religios străin
19:00 O viață diferită (r) film serial
documentar
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
muzical străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
Mijlociu
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Iosif film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:00 O viață diferită film serial
22:00 Întâlnirea film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Pariul film artistic
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 12 FEBRUARIE

MARŢI 13 FEBRUARIE

MIERCURI 14 FEBRUARIE

JOI 15 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 17 FEBRUARIE

22:00 Dincolo de
munte film artistic

22:00 Inimi schimbate

22:00 Lumina libertății

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show

19:30 Ospăț cu mană

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

film artistic

program religios străin

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Realități și perspective
talk-show

Sâmbătă, ora 21:00

LUNI 19 februarie

Marţi 20 februarie

MIERCURI 21 februarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 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 Casa zburătoare (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 04:00
InTouch (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 The
Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Harta comorii (r) 12:30 Bible
bee (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și
biserică (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Principii biblice
pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Principii
biblice pentru o viață de succes 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Duhul Sfânt 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 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aripi de înger 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Evadarea (r) 12:30 Joni și prietenii
(r) 13:00 De ce Israel? (r) 13:30 Prins în
capcană (r) 14:00 Liber de datorii (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 (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Căutând extraordinarul
cu Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel și
biserică documentar
19:30 Duhul Sfânt seminar biblic
20:00 Mapamond creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

19:00 Prins în capcană documentar
străin
19:30 Secretele succesului program religios 20:00

19:00 La răspântia veșniciei documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
Decupaj

din

realitate

materiale

Vineri, 22:00

film artistic

Ilie
Profetul Ilie a trăit într-o perioadă
întunecată, în care oamenii și-au
întors inima de la adevăratul
Dumnezeu înspre idoli. El a
fost chemat să vorbească
cuvintele lui Dumnezeu liderilor
și poporului evreu pentru ca
ei să se întoarcă la Adevăratul
Dumnezeu. Dumnezeu a făcut
lucruri minunate prin Ilie - a
oprit ploaia timp de 3 ani, a
făcut minuni și chiar învieri din
morți. În timpul vieții sale, Ilie a
descoperit secretul ascultării vocii
lui Dumnezeu.

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 Evadarea film artistic
23:30 Muzică

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

JOI 22 februarie

VINERI 23 februarie

SÂMBĂTĂ 24 februarie

DUMINICĂ 25 februarie

00:00 Alfa Omega în Obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
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 Limbajele iubirii 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Înțelepciune TV 10:00 În
cercul învingătorilor 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Mândria
orașului Milltown (r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 La
răspântia veșniciei (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Duhul
Sfânt (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 În
cercul învingătorilor (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferința „Mamaia”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„Mamaia” 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Perspective eterne 04:00 Club 700
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 08:30 Trăiește-ți viața! 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Fabrica Razei de soare
10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Evadarea (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00
Alfa Omega în Obiectiv (r) 13:30 Cele 7
biserici ale Apocalipsei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica
Razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Faceți ucenici! 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferința „Rugul Aprins”
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 O ușă
deschisă pentru tine 03:30 Program religios
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 Eliberând
captivii 08:30 De ce Israel? 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Cinste
și răsplată 10:30 Alfa Omega în Obiectiv
(r) 11:00 Ilie (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r)
13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30 Religii
înrudite (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 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 La drum, Frills! (r) 10:00 Lecția de
biologie 10:30 Misiunea John Militaru 11:00
O ușă deschisă pentru tine 11:30 Conferința
(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 La drum, Frills! (r)

străin

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

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Documentar
18:00 Conferință
19:00 O viață diferită (r) film serial
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:30 Club 700 magazin TV
străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 Ilie film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
23:30 Gaither pentru România program 22:00 Fără tată film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
23:00 O viață diferită film serial
sexualității
23:30 Muzică

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Adam și Eva film artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 19 FEBRUARIE

MARŢI 20 FEBRUARIE

MIERCURI 21 FEBRUARIE

SÂMBĂTĂ 24 FEBRUARIE

DUMINICĂ 25 FEBRUARIE

22:00 Harta comorii

22:00 Evadarea film artistic

22:00 Mândria
orașului Milltown

22:00 Fără tată film artistic

22:30 Adam și Eva

film artistic

film artistic

film artistic
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adevăruri spirituale pe care le cunoșteai.
2. Voința ta – Satana te poate face să-ți
dorești foarte tare să păcătuiești. Când ai o
dorință nestăpânită să păcătuiești într-un
anumit domeniu, poate fi un semn al unui
atac demonic.

Fii Liber
Pot avea un demon?
Cum știu dacă sunt atacat de demoni?
Cum fac diferența între un atac spiritual și
problemele vieții?
Unii creștini cred că fiecare problemă e
cauzată de demoni. Acest lucru cu siguranță
nu este adevărat. Suntem de unii singuri
capabili să ne generăm o varietate uimitoare
de probleme. Facem alegeri prostești și
suportăm consecințele. Totuși, uneori când
ne confruntăm cu probleme, simțim că e și
altceva dincolo de circumstanțele naturale
sau firea noastră păcătoasă. Experimentăm
perioade inexplicabile de ghinion, boli fără
explicație medicală, îndemnuri de a păcătui
pe care nu le putem stăpâni, sau un sentiment
tangibil de apăsare. Când problemele sunt
cu mult peste limita normală de ghinion,
probabil ai parte de un atac demonic.
Am vești bune. Biblia ne asigură că
e NORMAL să ne luptăm împotriva
demonilor! Isus a avut de-a face cu ei peste
tot pe unde a mers. Pavel descrie viața de
creștin ca o bătălie continuă împotriva
principalităților, puterilor și domniilor
acestei lumi întunecate. Lupta cu demonii e
parte normală din viața de creștin.
Din păcate, majoritatea creștinilor au primit
puțină învățătură biblică despre demoni.

Strategia Satanei de a-ți îndepărta
protecția
Pentru ca diavolul să aibă succes împotriva
ta, trebuie să străpungă zidul tău de protecție.
Modul de a face asta este să te facă să păcătuiești.
(Efeseni 4:26-27). Când păcătuiești, creezi
o breșă în zidul tău moral care îndepărtează
protecția și îi oferă Satanei acces direct în
viața ta. Dacă Satana te ține în păcat, are o ușă
deschisă prin care te poate apăsa.
Prima strategie folosită împotriva ta este
ispita. Satana încearcă să câștige un cap de
pod în viața ta prin implantarea de gânduri
și dorințe rele în mintea ta. Un exemplu
biblic se găsește în Fapte 5, când Satana „a
umplut inima” lui Anania și Safira ca să-l
mintă pe Duhul Sfânt. Pentru a face față
ispitelor, fii conștient că nu toate gândurile
care îți trec prin minte vin de la tine. Satana
poate planta gânduri în mintea ta. Inainte de
a acționa pe baza unui impuls, examinează-l
în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, pentru
a vedea de unde vine. Despre asta vorbește 2
Corinteni 10:5 - „să facem rob orice gând”.
Satana va lucra cu ajutorul lumii pentru a ne
ispiti să păcătuim, prin presiunea anturajului
și prin valorile distorsionate ale culturii
noastre. El lucrează și prin intermediul firii
noastre, a tendințelor înnăscute de a păcătui
pe care le-am moștenit de la Adam. El va
manipula circumstanțele pentru a atinge
zonele personale de slăbiciune.

Zidul tău de protecție
Viața de creștin e o bătălie împotriva
Satanei și a forțelor sale. Vestea bună este
că Dumnezeu nu te-a lăsat fără apărare în
această bătălie ci, pentru a te apăra, El ți-a
dat „un zid de protecție”, un zid moral, un
zid al neprihănirii.
În Iov 1:8-10, este descrisă ca o barieră divină
de protecție care îl împiedica pe Satana să-l
atace pe Iov. În Efeseni 6:14 și Isaia 59:17
este numită platoșa neprihănirii, o parte
din armură care te protejează de atacurile
vrăjmașului. În Zaharia 2:5, protecția lui
Dumnezeu este numită un zid de foc. În
Romani 13:12 este numită armă a luminii.
Dumnezeu ne-a dat o barieră protectoare
a neprihănirii pentru a ține vrăjmașul la
distanță.
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ZONE ALE ATACULUI SATANIC
Iată unde Satana atacă când zidul tău de
protecție e dărâmat:
1. Mintea ta – Satana te poate ataca
la nivelul gândurilor prin confuzie și
înșelăciune. Faptele Apostolilor 5:3 arată că
Satana poate sădi dorințe rele pentru a te
face să înaintezi în păcat. Marcu 4:15 spune
că el poate fura Cuvântul, făcându-te să uiți

3. Emoțiile tale – Satana te poate umple
cu emoții negative precum ură, teamă,
depresie, vinovăție falsă sau anxietate. Deși
toate aceste emoții negative pot veni natural
în urma unei varietăți de motive, sunt
momente în care una dintre acestea „cade
peste tine” dintr-o dată, fără nicio cauză
aparentă. Când nu poți găsi niciun motiv
rezonabil pentru emoția negativă, e adesea
vorba de un atac demonic.
4. Trupul tău – Când zidul tău de protecție
este fisurat, Satana poate aduce slăbiciune
și boală împotriva trupului tău. Biblia oferă
multe exemple de boli care sunt atribuite
lucrării demonice: epilepsia (Marcu 9),
orbirea (Matei 12), incapacitatea de a vorbi
(Matei 9), probleme grave de spate (Luca 13).
Asta nu înseamnă că toate bolile vin din
cauza unei uși deschise pentru vrăjmaș, sau
că bolile de mai sus sunt întotdeauna un semn
al unui atac demonic. Pasajele arată însă că,
atunci când vrăjmașul are acces în viața ta, o
cale de atac e prin afecțiunile fizice, că sunt
cazuri în care simptomele fizice de infirmitate
sunt rezultatul unui atac demonic. De aceea
ne sfătuiește Iacov să ne mărturisim fiecare
păcat știut înainte de a primi rugăciune
pentru vindecare! Actul mărturisirii sigilează
găurile din zidul tău și distruge orice atac din
partea vrăjmașului (Iacov 5:14-16). Uneori,
doar închiderea breșei din zidul tău va duce
la încetarea simptomelor.
Acum câțiva ani am fost rugat să slujesc
unei tinere, Cornelia, o femeie neprihănită
care-L iubea pe Domnul cu toată inima.
De doi ani însă, viața Corneliei fusese
devastată de dureri de cap teribile care o
făceau neputincioasă pentru câteva ore
zilnic. Fusese la medici și luase numeroase
medicamente, dar nimic nu ajuta. În
disperarea ei, m-a întrebat dacă problema e
de natură demonică.
Am întrebat-o când au început durerile
de cap. Familia ei trecea printr-o perioadă
stresantă și angajatorul soțului ei avea
cerințe nerealiste de la el. Într-o zi, Cornelia
a izbucnit într-o criză de mânie față de
comportamentul nedrept al șefului soțului
ei. Durerile au început în acea zi. Am
întrebat-o dacă s-a pocăit vreodată de mânia
ei și dacă l-a iertat pe șef pentru nedreptatea
lui. A spus că nu. I-am explicat învățăturile
biblice despre cum păcatul nemărturisit
și neiertarea ne fac vulnerabili la apăsărea
Satanei. A fost dispusă să se pocăiască și am
condus-o pe Cornelia într-o rugăciune de
pocăință și de iertare.
Pe măsură ce Cornelia și-a mărturisit mânia

și amărăciunea și l-a iertat pe șef pentru
nedreptatea lui, zidul ei de protecție a fost
restaurat. Durerile de cap au încetat în acea zi!
Am reîntâlnit-o pe Cornelia după câțiva ani
și mi-a spus cu bucurie că durerile au încetat
definitiv în ziua în care s-a pocăit și că nu mai
experimentase nicio durere de cap de atunci!

Unii pot obiecta: „Nu avem autoritate asupra
vrăjmașului, nu-i putem porunci Satanei să
plece?” Răspunsul, bineînțeles, este „DA,
putem!” Ai autoritatea să-i spui vrăjmașului
să iasă din viața ta oricând dorești. Dar dacă
zidurile tale sunt căzute, se vor întoarce și
vor intra din nou.

Durerile de cap fuseseră o formă de apăsare
demonică. Duhul care o chinuia câștigase
acces în trupul ei datorită amărăciunii și
neiertării. Când s-a pocăit de păcat, accesul
Satanei în viața ei a fost întrerupt și durerile
de cap au încetat!

Din această cauză, uneori eliberarea e
ineficientă. Câteodată, oamenii trec prin
ore de eliberare și demonii sunt scoși afară.
Câteva zile, lucrurile merg grozav, dar apoi
reapar aceleași probleme! Explicația este că
au scos afară demonul, dar nu au închis zidul!
Spiritul demonic a ieșit și a cutreierat câteva
zile, căutând un nou cămin. Apoi, văzând că
zidurile căminului său anterior nu au fost
reparate, s-a întors și a reînceput agresarea.

Înțelegerea modului în care funcționează
acest zid explică de ce uneori oamenii
vindecați în mod miraculos își „pierd
vindecarea”. Am văzut întâmplându-se
asta de mai multe ori. Să zicem că Satana
a atins-o pe Oana cu astm sever. Doctorii
nu pot ajuta, dar când prezbiterii se roagă
pentru ea, simptomele astmului dispar. Ea
merge acasă bucuroasă că a fost vindecată,
dar după câteva zile, simptomele astmului
revin. Ea și-a „pierdut” vindecarea! Cum s-a
putut întâmpla așa ceva?
Astmul Oanei era un atac spiritual. Exista un
domeniu în viața ei în care zidul moral era
fisurat și vrăjmașul a adus boala împotriva
ei. Când s-a rostit rugăciunea, Dumnezeu
a vindecat boala și, câteva zile, ea a simțit o
minunată eliberare de astm. Problema e că
Oana nu și-a reconstruit zidul. Fisura care a
permis la început să intre boala încă exista,
iar Satana a fost liber să atace din nou.
De aceea, când Isus l-a vindecat pe olog, în
Ioan 5, l-a avertizat să se întoarcă de la păcat
ca să nu pățească mai rău. Isus a știut că dacă el
continua să dea acces Satanei în viața lui, noua
lui stare de sănătate și putere n-ar fi durat mult.
5. Relații – Când zidul tău moral e la
pământ, Satana îți poate distruge relațiile.
Poate ai experimentat zile în care mintea
ta a fost „încețoșată” și ți-a fost greu să
comunici. Ai spus lucruri pe care nu voiai
să le spui. Te-ai întrebat mai târziu: „De ce
am spus asta? Eu nu cred așa, de fapt! Știu
că ce am spus a jignit-o pe acea persoană!”
Sunt exemple de încercări demonice de a-ți
distruge relațiile.
Satan se poate atinge de locul tău de muncă.
Te poate distruge din punct de vedere
financiar. Te poate face să fii „predispus la
accidente”. El poate chiar manipula forțele
naturii ca să producă „dezastre” precum
incendii, inundații sau furtuni. (Asta i s-a
întâmplat lui Iov, în Iov 1:18-19. Satana este
prințul acestei lumi!)
Citind lista de mai sus, ține minte că nu
fiecare problemă e rezultatul păcatului! Nu
vrem să fim ca prietenii lui Iov, să-i acuzăm
pe frații și pe surorile noastre de păcate
ascunse de fiecare dată când se confruntă cu
o calamitate!

Eliberarea fără pocăință te poate lăsa
într-o stare mai rea decât cea inițială,
vezi pasajul din Matei 12:43-45. Dacă
nu rezidești zidurile, nu vei beneficia
de o ușurare durabilă de sub apăsarea
vrăjmașului. E important să recunoști
păcatele, să le mărturisești, să te pocăiești
de ele și să-I lași pe Dumnezeu să-ți refacă
zidul de protecție.

Pași spre eliberare
Primul pas spre eliberare este restaurarea
zidului de protecție pe care Dumnezeu
dorește să-l avem. El e restaurat pe măsură
ce ne pocăim de păcat.
Adevărata pocăință conține două lucruri.
Primul aspect este să ne MĂRTURISIM
păcatul. Înseamnă să alegem să privim
păcatul așa cum îl privește Dumnezeu și să-l
numim așa cum îl numește Dumnezeu. Nu
încercăm să-l scuzăm, să-l explicăm sau să-l
negăm, ci ne smerim și spunem: „Doamne,
sunt vinovat... Am păcătuit.”
Al doilea aspect în pocăință e RENUNȚAREA
la păcat, a-i întoarce spatele. Unii sunt
dispuși să-și mărturisească păcatul pentru
că îi face să se simtă mai bine, dar abia
așteaptă următoarea ocazie de a păcătui.
Însă adevărata pocăință nu înseamnă doar
să recunoști că ai greșit, ci și să alegi să te
întorci de la păcat, să vezi păcatul ca ceva
oribil, respingător și distructiv, să spui: „Nu
vreau să mai fac niciodată așa ceva!”
Am descoperit că mulți creștini au atât de
multe păcate nemărturisite, încât nici nu
mai sunt conștienți de păcatele individuale
pe care le comit, ci au un sentiment general
de „vinovăție”. NU așa a dorit Dumnezeu să
trăiești! Când te simți vinovat, nu poți intra
liber în prezența lui Dumnezeu pentru a-I
experimenta dragostea. Când păcătuiești,
El vrea să-ți recunoști vina, să fii iertat și să
umbli într-o relație fericită cu El!
Dacă te simți vinovat, am vești bune:
Dumnezeu vrea să experimentezi
realitatea iertării Lui chiar acum! Poate că
deja Duhul Sfânt ți-a arătat moduri în care

zidul tău a fost afectat, păcate care au oferit
vrăjmașului oportunități de a te chinui. Vrei
să repari acele fisuri, dar nu ai habar de unde
să începi. Iată câțiva pași simpli pentru a
începe reparația.
Mai întâi, găsește un timp să fii singur cu
Dumnezeu, când știi că nu vei fi întrerupt o
oră, poate înainte de culcare, sau dimineața
devreme. Când vii înaintea Domnului, ia
și Biblia, un pix și o foaie. Începe prin a citi
Psalmii 32 și 51, unde David își împărtășește
experiența de mărturisire a păcatului.
Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru dragostea
Lui și roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți slujească pe
măsură ce cauți să-ți restaurezi zidurile căzute.
Apoi, roagă-L pe Dumnezeu să-ți
amintească păcatele pe care vrea să
le mărturisești. Roagă-te ca David:
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaştemi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi
gândurile!” (Psalmul 139:23). Pe măsură
ce El îți amintește păcatele, scrie-le. Nu te
grăbi, nu încerca să te scuzi. Scopul e să faci
o listă cât mai completă cu păcatele tale.
Când Dumnezeu nu îți mai amintește de
alte păcate, întreabă-L: „Mai este vreunul?”
Dacă Dumnezeu nu îți mai arată nimic
altceva, știi că lista este completă.
Al treilea pas este mărturisirea. Când simți
că lista ta e completă, roagă-te cu atenție pe
baza ei, mărturisind și renunțând la fiecare
păcat. În 1 Ioan 1:9, Dumnezeu ne promite
că, dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios și drept pentru a ne ierta păcatele
și pentru a ne curăța de toate nelegiuirile.
Când cădem de acord cu Dumnezeu cu privire
la păcatele noastre, El ne restaurează. Suntem
iertați și curățați, ca și cum n-am fi păcătuit
niciodată! Sângele lui Isus a plătit deja prețul
fiecărui păcat din viața ta. Când venim cu
smerenie înaintea Lui pentru a ne mărturisi
păcatul, Dumnezeu aplică neprihănirea lui
Isus în viețile noastre și ne restaurează la o
părtășie deplină cu El.
După ce te-ai rugat mărturisind fiecare păcat
de pe listă, mai e un singur pas. Ia foaia cu
toate păcatele mărturisite, întoarce-o pe
lateral și scrie de-a lungul ei, cu litere MARI,
promisiunea din 1 Ioan 1:9. Apoi ia lista,
rupe-o și distruge-o. Nu arăta lista nimănui.
Ai rezolvat cu acele păcate și le-ai lăsat în
urmă. Mulțumește-I lui Dumnezeu că
fiecare păcat este acum mărturisit și iertat!
Ai făcut primul pas către restaurarea zidului de
protecție al lui Dumnezeu din jurul vieții tale.
Extras din primele
capitole ale cărții
Fii Liber de Robert
Heidler, ce prezintă
principii biblice de
eliberare. Comandă
această carte, la preț
17 lei. 0256.284.913,
comenzi@alfaomega.tv.
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prima dată să mărturisească Domnului, săși caute un duhovnic, un om de încredere, să
stea de vorbă și să împărtășească problemele,
să se roage împreună. Pornografia conduce
și mai departe decât consumarea la nivel
vizual. Sunt persoane care sunt apăsate
demonic și calea de intrare în viața lor a fost
pornografia, iar în momentul când identifică
o apăsare demonică, care a intrat în viața
lor pe calea aceasta a pornografiei, este
speranță. În numele Domnului Isus, orișice
legătură este ruptă, orișice dependență este
vindecată, iar persoana este restaurată.

PORNOGRAFIA

Mă confrunt cu pornografia. Ce să fac?
» Interviuri cu Ilie Popa, pastor
Cuvântul lui Dumnezeu are termenul acesta
- pofta ochilor. Pornografia este un flagel
care afectează societatea contemporană, este
răspândit în toate clasele sociale, la toate
vârstele. Este pornografia la vârstă fragedă,
dar am cunoscut și oameni în vârstă care
erau afectați de pornografie.
Eu încadrez pornografia în necurăție
sexuală, pentru că pornografia e asociată cu
folosirea sexualității în afara căsătoriei, la
nivel vizual. Pornografia distruge căsătoria,
distruge viața privată, viața de rugăciune,
viața de credință. Pornografia afectează
întreaga ființă umană. Din punct de
vedere psihic, oamenii se închid, se retrag,
se ascund, pentru că poartă sentimentul
vinovăției datorită pornografiei.
Vestea bună este aceasta: Domnul Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să caute
și să mântuiască ce era pierdut. Nu este în
universul acesta nicio problemă pentru care
să nu fie rezolvare prin crucea Domnului
Isus, prin jertfa Lui, prin Cuvântul lui
Dumnezeu, prin lucrarea de regenerare și
restaurare a Duhului Sfânt.
Sunt căi de specialitate, de consiliere care
tratează vindecarea de dependență de
pornografie. Eu aș vrea să fiu foarte succint,
aș începe cu 1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios și drept ca să ne
ierte păcatele și să ne curățească de orișice
nelegiuire”. A mărturisi păcatul înseamnă
să-l vezi așa cum îl vede Dumnezeu, nu
numai să îi spun.
Câteodată, în lucrarea de consiliere, stau de
vorbă cu oameni care încep să spună păcatele
care le-au făcut, dar nu văd în viața lor nicio
atitudine de pocăință. Atunci le zic: „stai, eu
nu sunt aici ca să te lauzi cu păcatele care
le-ai făcut”, ca un bețiv când se laudă că a
consumat 4 sticle de bere iar alt bețiv spune
că 7 sticle. Mărturisirea păcatelor și pocăința
înseamnă să vezi păcatul așa cum îl vede
Dumnezeu, să-ți însușești iubirea și iertarea
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lui Dumnezeu și să trăiești... eu o numesc
cascada iertării. Cum cascada iertării?
O ilustrație: era un copil care a găsit o
pietricică frumoasă, lucioasă, ce strălucea.
Se juca ziua cu ea și seara o ascundea
sub frunze și, când mergea iar la joacă în
grădină, o căuta, dar ea era murdară. O
spăla, o curăța și reflecta razele soarelui și se
bucura de ea. Dar într-o zi, i-a venit în minte
că în spatele casei curgea un pârâiaș și era o
mică cascadă și el și-a zis: aș vrea să ascund
pietricica aceasta în cascadă, nu o vede
nimeni, apa curge peste ea și rămâne curată.
A doua zi, când s-a dus, pietricica era atâta
de strălucitoare! Eu numesc cascada iertării.
Oamenii trăiesc în vinovăție datorită
pornografiei. Își mărturisesc păcatele, fac
juruințe, fac legăminte, fac promisiuni, iar
cad, iar sunt captați, iar se ridică și este așa o
sinusoidă: o perioadă de ridicare, o perioadă
de cădere, iar o perioadă de cădere, iar o
perioadă de ridicare. Eu le recomand să
trăiască sau să se așeze sub cascada iertării
sângelui Domnului Isus Cristos. Să lase ca
sângele Domnului Isus, cum e scris în 1 Ioan
1:7, să ne spele și să ne curățească de orice
păcat. Să se încreadă în harul lui Dumnezeu,
să se încreadă în bunătatea lui Dumnezeu, în
credincioșia lui Dumnezeu.
Este scris în Biblie: „Veți cunoaște adevărul și
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32); „Dacă
Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”
(Ioan 8:36). Isus Cristos este același ieri, azi și
în veac. El eliberează pe oamenii dependenți
de pornografie. Trebuie să vii la El și să Îi
spui: „Doamne, aceasta este situația mea, mă
confrunt cu pornografia, îmi pare rău.”
Știu că oamenii care sunt dependenți de
pornografie și au căzut în capcana aceasta
se simt mizerabil. Au nevoie de ajutor în
rugăciune, au nevoie de ajutor de specialitate.
Ar vrea să spună cuiva, le este rușine, le este
frică: „Ce o să spună pastorul sau duhovnicul
că eu mă confrunt cu probleme acestea”.
Dar eu le recomand să-și ia inima în dinți:

Pornografia distruge căsniciile, pentru
faptul că raportează partenerul de căsnicie la
imaginile pornografice. Fie femeile asociază
pe soț cu bărbații din imaginile pornografice,
fie bărbații își asociază soția cu imaginile
pornografice. Pur și simplu se face o ruptură,
oamenii trăiesc în virtual, în imaginar, în iluzii
deșarte și nu au împlinire în viața de căsnicie.
Apoi, în lucrarea de consiliere, atunci când
consiliem persoane care sunt implicate în
pornografie, știm că se și crează o legătură.
În 1 Corinteni 6 scrie: „Orișicine se lipește
de o persoană, de același sex sau de sex opus,
devine un singur trup”. Legăturile acestea
se pot face prin vedere, prin atingere, prin
mângâiere sau prin legături organice, adică
act sexual. Dacă nu sunt rupte, legăturile
acestea afectează unitatea familiei, unitatea
dintre soț și soție și familiile pur și simplu
trăiesc drama izolării: soțul se izolează
de soție, soția se izolează de soț, iar cauza
izolării este tocmai pornografia.
Am consiliat familii care treceau prin stări
conflictuale și, când am început consilierea,
am ajuns la rădăcina problemei: implicarea în
pornografie. Chiar dacă a fost ceva pasager,
ceva amator, a fost o legătură stabilită între
soț sau soție și imaginile pornografice. În
momentul când s-a rupt această legătură de
păcat, familia și-a revenit la normal.
Recomandarea mea este să fie făcută curățenie
în casă: să nu fie în casă materiale pornografice
(reviste, DVD-uri). Le recomand să se roage
ei singuri. Știu că se roagă, știu că plâng, știu
că au inima zdrobită. Este un verset biblic
Romani 6:13: „Să nu mai dați în stăpânirea
păcatului mădularele voastre, ca niște unelte
ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui
Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați
lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște
unelte ale neprihănirii”.
Este o rugăciune de dezlegare, fiindcă
pornografia este o legătură prin vedere,
apoi prin dorință. Le recomand un model
de rugăciune. Prima dată își cer iertare
lui Dumnezeu, se pocăiesc și se roagă
concret: „Doamne, mă pocăiesc de păcatul
pornografiei, îmi pare rău, iartă-mă. Îmi
însușesc dragostea Ta, iubirea Ta și iertarea
Ta”, și plângi păcatul, dar concret, nu expresii
ambigue: „dacă am greșit cu ceva te rog să
mă ierți”. Ci nominalizează păcatul, păcatul

ponografiei: „Tată, am păcătuit împotriva Ta
prin necurăție sexuală”. Fiindcă pornografia,
de fiecare dată e urmată de altceva, nu este
doar o vizualizare abstractă, ci este implicare
și în alte acte.
Apoi, după rugăciunea de pocăință și
iertare, o rugăciune de dezlegare de imagini
pornografice, după modelul acesta: „Tată, mă
predau Ție. Iau de sub stăpânirea păcatului
mădularele mele, iau de sub stăpânirea
păcatului ochii mei, fac legământ cu ochii mei,
iau de sub stăpânirea păcatului mădularele
mele sexuale, nu sunt pentru păcat, ci sunt
pentru Tine. Îți predau Ție tot trupul meu,
inclusiv sexualitatea ți-o predau Ție, o iau de

sub stăpânirea păcatului și Ți-o predau Ție.”
Și apoi, o rugăciune de dezlegare în felul
acesta: „În Numele Domnului Isus Hristos,
mă dezleg de orice legătură stabilită
prin păcat între mine și orice imagine
pornografică”. Fiindcă avem autoritate
să legăm și să dezlegăm. Cea mai mare
autoritate o are creștinul asupra lui însuși.
Pot să se roage 100 de pastori, să-și pună
mâinile peste el, să-l ungă cu untdelemn sau
să facă tot felul de acte exterioare, dar trebuie
să fie decizia interioară a lui, să proclame
el cu gura lui și să pronunțe el: „În numele
Domnului Isus Cristos mă dezleg de orice
legătură prin păcat între mine și imaginea

pornografică. Satan, mă dezleg de tine.” În
Biserica Ortodoxă este expresia, la botezul
copiilor mici: „Satan, mă lepăd de tine”!.
Spune-o cu voce tare: „Satan, mă lepăd de
tine, mă unesc cu Cristos!”
Și în același timp Îi mulțumim lui
Dumnezeu. Mărturisim păcatul, expirăm,
dăm afară din noi toată răutatea și, în loc ne
însușim plinătatea Duhului Sfânt.
Este șansă, am văzut oameni eliberați!
Am văzut tineri, am văzut bărbați și femei
eliberați, și cred în puterea de eliberare a
lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos și
puterea Cuvântului! Aceasta este vestea bună!

Soțul meu este prins în păcatul pornografiei. Ce să fac?
Dacă soțul este prins în acest păcat, în capcana
pornografiei, și soția știe, este o problemă
dificilă. În situația cuplurilor soț-soție, noi
facem consiliere numai împreună cu soția,
ea stă de vorbă cu soția bărbatului respectiv
care este prins în pornografie. E posibil ca
comportamentul ei sau felul cum își tratează
soțul să-l arunce în brațele pornografiei,
pentru faptul că el nu își găsește împlinirea în
viața conjugală. E posibil să fie o dependență
păcătoasă. Oricum ar fi, nu este normal.
Soțul are nevoie de ajutorul soției, ei trebuie
să comunice, ea trebuie să îi spună lui cât
de mult o îndurerează faptul acesta, trebuie
să se roage împreună, să stea de vorbă,
să comunice, să-l abordeze direct: „de ce
nu te pot satisface eu?” Sau: „ce nu găsești
la mine, ce împlinire nu găsești în relația
noastră conjugală, ci în pornografie?” Chiar
dacă inima este rănită, este nevoie de timp
în care lucrurile să se așeze, soția cu inima
rănită să-și așeze gândurile și sentimentele.
Sau invers, poate să fie soția dependentă
de pornografie și soțul să afle lucrul acesta.
Oricum ar fi, au nevoie de ajutor.
Primul lucru care l-aș recomanda este ca ei
să înceapă să se roage împreună. Familia care
se roagă împreună, rămâne împreună. Să se
roage soțul pentru soție și soția pentru soț.
Nu este nimeni imun, nimeni nu se bucură
de super-imunitate spirituală, diavolul atacă
toate familiile și una din momelile lui este
chiar pornografia, în privința aceasta a
relației intime. Nu recomand soției, dacă
soțul este dependent de pornografie și ea
cunoaște (sau invers), nu îi recomand să facă
primul pas spunând păstorului. Prima dată
cei doi trebuie să comunice și să se roage. În
1 Ioan 5 scrie: Dacă vede cineva că fratele său
a săvârșit un păcat, să se roage și Dumnezeu
îi va da viața.
În cadrul familiei, eu mai degrabă aș spune
că pornografia este efectul, nu cauza. Trebuie
analizate cauzele. Și, odată ce sunt eliminate
cauzele, dispare efectul. Oricum, au nevoie
de ajutor de specialitate, au nevoie de ajutor
în rugăciune.

Am consiliat familii în această situație și vreau
să vă spun vestea cea mai bună: sunt familii
extraordinare și minunate, după ce au primit
ajutor divin. S-au deschis, au stat de vorbă,
ne-am rugat împreună, au primit ajutor din
partea lui Dumnezeu prin rugăciune și sunt
niște familii deosebite, minunate.
În cazul implicării unuia din soți în
pornografie, eu aș recomanda prima dată
lucrul în echipă, comunicare. De exemplu,
punem împreună filtre pe computer. Este
dare de socoteală. Apoi să dea socoteală unul
celuilalt, în dragoste. Nu soția își urmărește
soțul, nu-l spionează, nu angajează niște
detectivi particulari ci, în dragoste, este dare
de socoteală. Punem limite.
Asta de fiecare dată, dacă este o încălcare
a limitelor și o cădere, și e posibil ca, după
ce am pus limite, am pus filtre, am început
să lucrăm împreună, o perioadă de timp
să nu se întâmple nimic. Și dintr-o dată,
accidental, s-a întâmplat ceva. Trebuie
comunicare!
Ar fi posibil ca unul din parteneri să spună,
soțul sau soția: rupem legământul nostru de
căsătorie pentru acest lucru, dau divorț și
plec, mă separ de tine fiindcă tu ești... Poți
să câștigi o bătălie, dar pierzi un om. Eu, ca

pastor, ca tată, ca soț, ca duhovnic și consilier,
am în vedere două lucruri: valorile morale ale
Sfintelor Scripturi și instituția familiei, dar
și faptul că omul trebuie recuperat și salvat.
Soția nu câștigă nimic dacă se separă de un
soț care este dependent de pornografie, ea
se separă cu inima rănită, dar el rămâne mai
departe prins în lanțurile pornografiei.
Și încă ceva: dacă acesta este motivul separării
– pornografia – atunci după separare, el se va
afunda și mai tare în pornografie, fiindcă își
umple vidul din inimă. Inima lui, îndurerată
datorită ruinării căsniciei, pur și simplu
și-o va anestezia prin pornografie, droguri,
băutură sau altele similare.
Soluția este harul lui Dumnezeu, vestea
bună a Evangheliei. Domnul Isus a venit
să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu
cred că Domnul Isus Cristos a stat de vorbă
cu bărbatul acesta cum a stat de vorbă cu
femeia prinsă în adulter, nu i-a spus niciun
cuvânt, ci pur și simplu a fost dragostea
Domnului Isus Cristos pentru această
femeie și i-a spus: „nici Eu nu te osândesc,
du-te și să nu mai păcătuiești”.
Interviuri difuzate în emisiunea Întrebări
esențiale pe canalul Alfa Omega TV, disponibilă
și pe site-ul www.alfaomega.tv si pe paginile
AOTV de pe media socială.

Depresia
» de Daniela Toplicianu, consilier
Alfa Omega TV

„Sunt în depresie...”, „Am trecut printr-o
depresie...”, „E depresiv/depresivă...” Membri
ai familiei, colegi de lucru, prieteni apropiați...
cuvântul „depresie” pare să fie tot mai auzit.
DEPRESIA e o realitate, iar potrivit studiilor
la nivel mondial, aceasta a devenit cea
mai frecventă suferință mintală. Depresia
se manifestă printr-o stare de tristețe,
prezentă în cea mai mare parte a timpului,
de descurajare, disperare, neputință, apatie
față de orice activitate, afectând astfel viața
de familie, relațiile, locul de muncă și orice
alt domeniu de activitate.
Manifestările pot varia de la tulburări de
somn, oboseală, lipsă de energie, dureri
de cap, de stomac, la stimă de sine redusă,
culpabilizare față de anumite trăiri sau
evenimente din trecut, la lipsa puterii de
concentrare sau efectuarea sarcinilor zilnice,
până la gânduri negative, pesimism și lipsa
dorinței de a mai trăi.

Ar trebui să se aștepte oricine să ajungă
într-o perioadă de depresie?
Sunt persoane care spun că nu s-au
confruntat niciodată în viață cu ea, pe când
altele pot confirma prezența mai multor
episoade de depresie în viața lor. La o primă
analiză, tindem să spunem că depresia se
produce în urma unui eveniment negativ pierderea unei persoane dragi, o traumă din
copilărie, probleme familiale sau la locul de
muncă. Și totuși, deși fiecare om ajunge să
experimenteze o astfel de situație în viață,
nu toți ajung să cadă în depresie.
Ce îi face atunci pe unii mai vulnerabili
decât pe alții la o astfel de condiție? Există
anumiți factori care generează depresia?
Care e natura depresiei?
Eforturile depuse în vederea elucidării
cauzelor depresiei și tratării acesteia conduc
la concluzia că instalarea depresiei are loc
pe un fond mai complex, un amestec de
perturbări biochimice la nivelul creierului,
cauze emoționale sau sociale, cât și
influențe spirituale.
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Poate fi un creștin care și-a ancorat viața
în Hristos, afectat de depresie?
Surprinzător poate pentru unii care cred că
cei credincioși nu pot avea depresie, printre
mulțimea de cereri de rugăciune primite din
partea celor care ne solicită sprijinul aici la
Alfa Omega TV, o pondere mare o au cele de
vindecare și eliberare din depresie. Primim
aproape zilnic astfel de cereri de rugăciune.
Deși cauzele depresiei pot fi diferite,
cei mai mulți cred că depresia lor e de
natură spirituală sau demonică, motiv
pentru care pun la îndoială relația lor cu
Dumnezeu, deoarece li s-a inoculat ideea
că dacă Îl iubesc pe Dumnezeu, nu se
poate să fie depresivi. Multora li s-a spus
că atunci când Îl găsești pe Isus, nu te vei
mai simți niciodată nefericit și viața va fi
frumoasă. Realitatea nu este însă aceasta. Și
credincioșii experimentează pierderea celor
dragi, suferințe, probleme conjugale, trădări,
nedreptăți, situații imposibil de depășit, care
pot fi atât de intense încât sufletul să cadă
în deznădejde. Alții consideră că în spatele
depresiei stă întotdeauna un păcat care
atrage asupra persoanei această oprimare
demonică. Deși uneori acest lucru poate fi
adevărat, nu este o regulă. Aceste concepții
greșite i-au determinat pe mulți credincioși
să se izoleze și de comunitatea spirituală,
punct în care diavolul dorește să-i aducă pe
cei suferinzi de depresie.

Te simți încătușat de acest lanț al
depresiei?
Nu te simți vinovat! Nu te lăsa înșelat de
gândul că nu mai ești iubit de Dumnezeu sau
că ești părăsit. „Domnul este aproape de cei
cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul
zdrobit.” (Psalmul 34:18). Găsim și în Scriptură
personaje biblice care s-au confruntat cu
perioade de deznădejde și depresie.
Moise, numit „prietenul lui Dumnezeu”,
a experimentat o perioadă de depresie,
cerându-I lui Dumnezeu la un moment
dat să îi ia viața (Numeri 11:15). Ilie, cel ce
experimentase victoria lui Dumnezeu asupra
prorocilor lui Baal, cade într-o stare atât de
acută de descurajare și depresie, încât alege
izolarea și își exprimă lipsa dorinței de a mai
trăi (1 Împărați 19:4). David, omul „după
inima lui Dumnezeu”, a trecut prin mai

multe episoade de depresie. El a fost victima
unor mari nedreptăți, fiind prigonit fără vină
de către regele Saul, lucru care l-a împins în
groapa adâncă a deznădejdii. Păcatul încălcării
poruncilor lui Dumnezeu i-a provocat lui
David un sentiment puternic de vinovăție,
sentiment asociat cu depresia (Psalmul 51:4).
Ieremia, căruia Dumnezeu îi transmite că are
un plan trasat din veșnicii pentru viața lui
(Ieremia 1:5), secătuit de lacrimile suferinței,
ajunge atât de depresiv încât să-și blesteme
viața (Ieremia 20:15). În Noul Testament, îl
găsim pe Pavel care suferă sentimentul trădării
și părăsirii (2 Timotei 4:10, 16).
Din experiențele lor putem fi încurajați de
faptul că starea de depresie poate fi biruită,
că la Dumnezeu găsim întotdeauna iertare,
eliberare, vindecare și restaurare.

Poți ieși din depresie?
Cu siguranță! Este important însă ca, în
primul rând, să se afle cauza depresiei. Sunt
mulți factori care duc la starea de depresie. Ea
se instalează pe fondul unui complex de cauze.
Deși predomină cele de natură psihologică,
emoțională, socială, nu trebuie neglijat faptul
că de multe ori depresia se declanșează pe
fondul unui organism dezechilibrat.
1. Cauze fiziologice
Întorcându-ne la Biblie, în cazul lui Ilie,
principala cauză a depresiei era epuizarea
fizică. Preocuparea lui Dumnezeu a fost
să-i îndrepte lui Ilie atenția spre mâncare și
odihnă. Cei mai mulți suferinzi de depresie
se adresează medicilor psihologi sau psihiatri,
acceptând o medicație, dar puțini sunt cei care
menționează importanța unei alimentații
echilibrate și al unui mod de viață sănătos.
Micul dejun e cea mai importantă masă a
zilei, nu-l ignora! Fă-ți timp pentru activități
sportive și timp zilnic în aer liber.
O alimentație nesănătoasă și un stil
de viață haotic duc la un dezechilibru
chimic al creierului. Creierul guvernează
activitatea trupului, iar neurotransmițătorii
responsabili de sănătatea noastră mentală
sunt influențați de alimentația noastră.
Carențele de vitamine și minerale vor fi
resimțite de corp sub forma lipsei de energie,
oboseală permanentă, neliniște, incapacitate
de concentrare. Somnul insuficient duce în
timp la oboseală cronică, care pe termen
lung poate duce la depresie.
Dacă dai semne de depresie și știi că ai un
stil de viață dezordonat, în primul rând
remediază aceste aspecte! Fă-ți un set de
analize prin care poți afla despre carențele
de vitamine și minerale din organismul tău.
Depresia se poate instala și ca efect
secundar al unei afecțiuni sau al unui
tratament. Dacă ești pe un tratament
medicamentos și simți că dai semne de
depresie, documentează-te sau consultă
medicul pentru a te lămuri.

Asigură-te că dormi suficient. Adesea
auzim că „somnul e cel mai bun medicament”.
Oricât de încărcat îți este programul și oricât
de mare e volumul de muncă, nu uita că
odihna a fost dată de Dumnezeu. Odihna e
o lege instituită de El pentru ca noi să putem
funcționa în parametri normali.
Depresia de natură fizică poate necesita
uneori un tratament din partea medicului
specialist care să restaureze echilibrul
chimic al organismului.
Mulți spun că acestea nu sunt preocupări
„sfinte” - să nu uităm însă că Biblia ne
îndeamnă să fim preocupați de trupurile
noastre (1 Corinteni 6:19, 20; Efeseni 5:29).
Remedierea acestor aspecte de natură
biologică e un pas semnificativ în procesul
ieșirii din depresie. Totodată, un stil de viață
echilibrat și sănătos din punct de vedere al
alimentației, odihnei și recreării asigură
un cadru sănătos funcționării și activității
creierului, care te va feri de vulnerabilitate
în fața presiunilor și încercărilor vieții,
situații care pe cei mai mulți îi aruncă în
groapa neagră a depresiei.
2. Cauze emoționale
Ce putem face însă cu împrejurările
vieții care ne afectează emoțional, cu
evenimentele pe care nu le putem controla
sau evita? O traumă din copilărie, pierderea
unei persoane dragi, evenimente negative
precum stresul cotidian, pierderea locului
de muncă, pierderi financiare, un mediu
ostil pot afecta atât de puternic încât să
conducă la depresie. „Duhul omului îl
sprijină la boală; dar duhul doborât de
întristare, cine-l va ridica?” (Proverbe
18:14). Când depresia se instalează pe un
fond emoțional, persoana în cauză are
nevoie de vindecare interioară.
Poate găsi sufletul doborât de întristare
alinare și vindecare? Biblia e plină de
versete care răspund afirmativ. Oricare
ar fi cauza suferinței tale emoționale care
te-a încătușat acum în depresie, nu uita
că Dumnezeu dorește să te vindece , să te
elibereze și să îți redea bucuria. În urma a
ceea ce ai experimentat, poți spune însă că
lucrul acesta pare imposibil. Oamenii îți pot
spune cu ușurință să ierți, să uiți și să mergi
mai departe, iar tu fie nu vrei, fie nu poți să
faci acest lucru. Dumnezeu nu îți cere să
ignori sau să minimalizezi suferința care
te încearcă, ci să îți ridici privirea spre El
cu încredere că doar prin El vei reuși.
Ai fost poate în copilărie victima
divorțului în familie, sau poate a unui
abandon parental, sau poate a unui abuz
sexual, lucruri care te-au încătușat într-o
temniță a neiertării, a subestimării, a rușinii
sau a vinovăției care, în timp, te-au dus
în starea de depresie în care te afli acum.
Vindecarea ta începe cu eliberarea iertării.
Cu siguranță acest lucru nu este ușor, dar te

va încuraja exemplul Domnului Isus, Care
a murit pentru păcatele noastre, deși noi
nu meritam acest lucru. Stima de sine ți-o
recuperezi atunci când privești la identitatea
nouă pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o în
Hristos. Când primești iertarea oferită de
Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, Biblia te
numește o „făptură nouă”, care la rândul ei
oferă iertare (2 Corinteni 5:17).
Ai pierdut poate o persoană dragă și simți că
viața ta nu mai poate continua în lipsa ei. Alinăți sufletul rostind peste tine încurajarea care
vine din Cuvântul lui Dumnezeu, „Dumnezeul
oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate
necazurile noastre... prin mângâierea cu care
noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu,
să putem mângâia pe cei ce se află în vreun
necaz!” (2 Corinteni 1:4). Fiecare zi de viață,
de care tu încă mai ai parte, este dovada
harului lui Dumnezeu investit în tine. Și El
nu-Și irosește harul, are încă planuri cu viața
ta. Depresia poate fi înlăturată când îți muți
atenția de la tine la Hristos și asupra altora.
Pune-te așadar la dispoziția Lui! Implică-te
în nevoile și necazurile celor de lângă tine.
Bucuriile și împlinirile lor vor deveni bucuriile
și împlinirile tale!
Ai ajuns poate în depresie din cauza
pierderii locului de muncă sau a unui
colaps financiar. Diavolul va înnegri și mai
tare situația cu gândul că viața ta e ruinată
de acum. Dumnezeu te încurajează însă să
nu te îngrijorezi. Vezi cauzele care au dus
la aceste pierderi și ce poți remedia tu în
această situație. Analizează aceste pierderi
din perspectiva adevăratelor valori și vezi
dacă merită cu adevărat să suferi pentru
ele (Matei 6:33, 34). Nu uita că de aceste
situații profită diavolul, care îți fură pacea,
bucuria, instalează neliniștea, îngrijorarea,
clădind astfel cadrul perfect al depresiei.
(Ioan 10:10a). Domnul Isus a venit însă
să ne aducă viață din belșug (Ioan 10:10).
Depresia nu este o viață de belșug.
3. Cauze spirituale
Dacă ai tratat aspectele fiziologice care au
dus la instalarea depresiei în viața ta, sau
sub revelația adevărurilor lui Dumnezeu
și alimentat de harul Său, ai depășit criza
emoțională, dar, totuși, încă te mai afli
apăsat de depresie, atunci s-ar putea să ai
de-a face cu manifestarea unei opresiuni
demonice peste viața ta. Diavolul își face
drum de acces în viața cuiva prin păcat.
Chiar dacă depresia nu este în sine un păcat,
starea de vinovăție te poate cufunda în
depresie. „Câtă vreme am tăcut, mi se topeau
oasele de gemetele mele necurmate…”
(Psalmul 32:3, 4). Vinovăția vine în
urma unui păcat săvârșit împotriva lui
Dumnezeu, păcat ce deschide o ușă
diavolului de a veni și a-și instala domnia
în viața ta. Starea de deprimare de aici a lui
David s-a datorat păcatului săvârșit de acesta
împotriva lui Dumnezeu. Dacă ești deprimat,

cere Duhului lui Dumnezeu să-ți arate dacă
există vreun păcat ascuns în viața ta, sau
poate îl știi deja. Mărturisește-l înaintea lui
Dumnezeu și primește iertarea Sa – „Atunci
Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am
ascuns fărădelegea…” (Psalmul 32:5).
Te afli poate în situația în care ești urmărit
de păcate săvârșite în anii trecuți pentru
care nu te poți ierta nici tu și crezi că
nici Dumnezeu nu o face. Dacă fie nu
ai cerut niciodată iertare lui Dumnezeu
pentru ele, fie încă te simți vinovat în urma
mărturisirii lor, povara vinovăției tale poate
avea ca rezultat firesc depresia. Nu te lăsa
condus de această minciună a diavolului.
Soluția eliberării tale din această stare este
în Cuvântul lui Dumnezeu: „Dacă zicem
că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi
adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să
ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:8,9).
Un prim pas, așadar, este să te rogi și să-ți
mărturisești păcatele. Dacă ai făcut acest pas
și nu te simți eliberat, se poate să ai nevoie
de ajutorul altor persoane. Dacă ești parte
dintr-o biserică, cere-i pastorului, preotului
sau unui consilier să se roage pentru tine
în vederea eliberării. Dacă nu, poți suna
la noi la Alfa Omega TV, te vom pune în
legătură cu cineva din zona ta ca să te ajute
cu consiliere spirituală și slujire în rugăciune.
Voia lui Dumnezeu nu e să ne lase chinuiți în
lanțurile păcatelor, a oprimărilor vrăjmașului,
a bolilor sau neputințelor, ci a fost exprimată
în jertfa Fiului Său, Isus Hristos, pe Care L-a
trimis în lume să moară, ca noi să fim iertați,
eliberați, vindecați și restaurați (Isaia 53:4, 5).

Concluzie
Crede că pentru depresia ta a plătit Hristos,
ca tu să fii eliberat de ea. El a venit să distrugă
lucrările întunericului. Predă-ți viața lui
Hristos și primește iertarea, eliberarea și
vindecarea! Ancorează-te în Scriptură, căci
ea este viață pentru tine! (Ioan 1:1).
Ești deja un fiu/o fiică de Dumnezeu dar
nu simți lucrul acesta sub robia depresiei
care te apasă? În ciuda a ceea ce simți,
crede și declară adevărul: „Pe voi, care eraţi
morţi în greşelile voastre şi în firea voastră
pământească netăiată împrejur, Dumnezeu
v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce
ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu
poruncile lui, care stătea împotriva noastră
şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l
pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile
(chiar și cea a depresiei) şi le-a făcut de ocară
înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra
lor prin cruce.” (Coloseni 2:13-15).
Ieși din izolare! Înconjoară-te cu oameni care
sunt gata să te sprijinească! Când te simți
apăsat de aceste stări de depresie, deschide
Cuvântul lui Dumnezeu și rostește tare
Psalmul 103! David a făcut-o și a fost eliberat!
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Pasiune pură

program despre problemele sexualității
Sâmbătă, ora 23:30

LUNI 26 februarie

Marţi 27 februarie

MIERCURI 28 februarie

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
03:30 Program pentru minorități etnice
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Realități și perspective (r)
08:00 Școala Internațională de Echipare
pentru Slujire 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 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
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul Vieții!

00:00 De ce Israel? 00:30 Liber de datorii
01:00 Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (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 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00 The
Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Lovitura cu efect (r) 12:30 Bible
bee (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30 O
voce în pustiu (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara lui
Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo
(r) 17:30 Liber de datorii 18:00 Principii
biblice pentru o viață de succes

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Principii
biblice pentru o viață de succes 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Duhul Sfânt 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 Două
împărății în conflict 09:00 Casa zburătoare
09:30 Program copii 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Lazer us (r) 12:00 Jimmy (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel? (r)
13:30 Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aripi de înger (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Hollywood (r)
17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 O voce în pustiu documentar
19:30 Duhul Sfânt seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

documentar

străin

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

19:00 Sfârșitul zilelor și Muntele Măslinilor 19:00 La răspântia veșniciei 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 Lazer us film artistic
22:00 Neantul film artistic
23:00 Jimmy film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră: My Son
Când Jess pierde custodia fiului
său, ea și Codon, iubitul ei, devin
complici la un plan nebunesc,
orchestrat de prietenul lui Cadon,
Bo, acela de a răpi copilul. Pe
masură ce planul se desfășoară
și tensiunea crește, din cauza
unei situatii haotice, Cadon, Jess
si Bo ajung să ia decizii ce le vor
schimba viața.
Filmul spune povestea din
spatele unei tragedii atât de
reale întrețesute cu mesajul
că dragostea lui Hristos poate
depăși chiar și cele mai grește
alegeri.

JOI 01 martie

VINERI 02 martie

SÂMBĂTĂ 03 martie

DUMINICĂ 04 martie

00:00 Alfa Omega în Obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Program pentru minorități etnice 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
Seminar 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Condamnată la
viață 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Neantul (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 La răspântia veșniciei (r) 14:00
Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Duhul Sfânt (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Condamnată la viață (r) 17:30 Dincolo de
bariere 18:00 Conferința „În așteptarea
Mirelui”

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 01:00 Conferința
„În așteptarea Mirelui” 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Casă
sau cămin? Căsnicia 08:30 Trăiește-ți viața!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Fabrica Razei
de soare 10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Fără tată (r) 12:30 Viața așa cum e (r)
13:00 Alfa Omega în Obiectiv (r) 13:30 Cele
7 biserici ale Apocalipsei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Fabrica
Razei de soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (germană)
(r) 17:00 Faceți ucenici! 17:30 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale 18:00 Școala de
slujire cu Derek Prince

00:00 Mapamond Creștin 00:30 Inima
închinării 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 O ușă deschisă pentru tine 03:30
Program religios 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 Eliberând captivii 08:30
Seminar 09:00 Cartea Cărților 09:30 La
drum, Frills! 10:00 Fetița și mărul 10:30
Alfa Omega în Obiectiv (r) 11:00 My Son (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 Documentar (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 Conferință 02:00 Realități și
perspective 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț
cu mană (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Realități și
perspective (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 La drum, Frills! (r) 10:00 Copii 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă
pentru tine 11:30 Conferință (r) 12:30 Centrul
Creștin Caleb 13:00 Perspective eterne 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 La
drum, Frills! (r)

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

televiziunii

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Documentar
18:00 Conferință program religios
19:30 InTouch program religios străin
19:00 O viață diferită (r) film serial
19:00 Cele 7 biserici ale Apocalipsei 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
documentar
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
19:30 Club 700 magazin TV
străin
Mijlociu
20:00 Alfa Omega în Obiectiv din culisele 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
22:00 My Son film artistic
21:00 Realități și perspective talk-show
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Denedescris film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:00 O viață diferită film serial
sexualității
23:30 Muzică

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

19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Bible bee magazin TV
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Noe film artistic
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

30

LUNI 26 FEBRUARIE

MARŢI 27 FEBRUARIE

MIERCURI 28 FEBRUARIE

JOI 01 MARTIE

SÂMBĂTĂ 03 MARTIE

22:00 Locuri
neașteptate film artistic

22:00 Lazer us film artistic

22:00 Neantul film artistic

20:00 Alfa Omega în
Obiectiv din culisele televiziunii

22:00 Denedescris
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