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CREȘTINUL

ȘI SPAȚIUL PUBLIC
Voi sunteţi sarea pământului. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate
aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii
n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi
luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:13-16)
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CREȘTINUL ȘI SPAȚIUL PUBLIC
„Voi
sunteţi
sarea
pământului. Dar, dacă sarea
îşi pierde gustul, prin ce îşi
va căpăta iarăşi puterea de
a săra? Atunci nu mai este
bună la nimic, decât să fie
lepădată afară şi călcată
în picioare de oameni. Voi
sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe
un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub
obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor
celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru, care este în ceruri.” Matei 5:13-16
Pentru a fi creștin, e nevoie de o întâlnire
personală cu Dumnezeu, când decizi
să-L urmezi pe Isus și să-ți bazezi viața pe
jertfa și învățătura Lui. Nu poți fi creștin la
grămadă, cu restul familiei, sau doar făcând
parte dintr-o națiune „creștină”. Pe vremea
lui Isus, evreii se considerau „fii ai lui
Avraam” (credincioși prin naștere), dar Isus
le spune că e nevoie de fapte care să exprime
concret pocăința din inima lor (Matei 3).

După revoluție, a existat foame spirituală
și deschidere pentru Evanghelie. Însă,
încet-încet, lucrurile s-au schimbat și
românii s-au distanțat de Biserică. Un
sondaj IMAS din toamna 2017 arăta că
încrederea românilor în Biserică e la un
minim istoric, de doar 50%, după ce, ani
de zile, Biserica a fost în topul încrederii în
instituții, cu valori în jur de 90%.
Cum spune și pasajul din Matei 5,
Biserica din România (și Europa și lumea
occidentală), și-a cam pierdut gustul și
puterea de a săra, lumina noastră s-a atenuat,
pâlpâie trist. Motivele? Nenumăratele
scandaluri și certuri în biserici de toate
culorile confesionale, opulența, corupția
și abuzurile liderilor spirituali, lipsa de
relevanță a Bisericii, lipsa de integritate și
trăire autentică a credincioșilor. „Fă ce zice
popa, nu ce face popa”...

De asemenea, apare și o ruptură între
generații. Generația mai în vârstă e mai
credincioasă, însă tinerii se depărtează
tot mai mult de credință și de Biserică.
Reacția Bisericii la incendiul Colectiv a
dezamăgit mulți tineri. Unora le place
Credința e ceva profund personal, între om de Isus, dar resping „religia organizată”,
și Dumnezeu. Și ateii cred asta, încercând să instituționalizată. „Până la Dumnezeu, te
împingă credința strict în spațiul privat, sau mănâncă sfinții”...
doar în biserici. Însă, unui creștin, Biblia îi
Generația mai în vârstă e mai conservatoare,
spune să iasă „înaintea oamenilor”, pentru
mai tradițională, cu încredere mai mare
că e sarea pământului și lumina lumii.
în instituții, însă mai puțin deschisă la
Creștinul adevărat dă gust și luminează în
noile tehnologii și la valorile occidentale
întuneric. Nu ostentativ, să nu săreze prea
din cauza faptului că le-a adoptat mai
tare sau să orbească, ci adecvat situației.
târziu, la maturitate. Generația mai tânără,
Isus se ruga noaptea, iar ziua mergea sub 40 de ani, are o abilitate nativă în
în locuri publice să vorbească despre folosirea tehnologiilor digitale, e mai
Împărăția lui Dumnezeu, o împărăție din puțin conservatoare, mai „tolerantă” și mai
altă „dimensiune”, care poate fi „adusă” postmodernă, în sensul relativizării unor
în planul în care trăim. Rugăciunea Tatăl adevăruri și a unei încrederi scăzute în
nostru spune „Vie Împărăția Ta, facă-se instituții tradiționale, fie ale statului, fie în
voia Ta pe pământ așa cum se face în cer”, cu Biserică sau mass-media.
implicația faptului că lucrurile pe pământ
Adesea, generația tânără e percepută de
nu sunt bune, dar că, prin Isus, o nouă
generația părinților lor ca ignorantă și
realitate poate prinde rădăcini în societatea
manipulată, rebelă și nihilistă, încercând să
disfuncțională din cauza păcatului.
distrugă „fibra” societății. Invers, generația
Isus s-a exprimat public, iar audiența postmodernă, tânără, percepe tradiționalul
lui era mixtă. Erau ucenici care Îl urmau, ca fiind retrograd și „comunist”, găsind
erau și unii care simpatizau dar se țineau la vinovată generația părinților pentru
distanță, erau și cei care nu erau interesați stagnarea țării și perpetuarea unei corupții
și își vedeau de viață, dar erau și inamici generalizate. Ambele poziții sunt toxice.
care au determinat moartea Lui în final. Protestele antiguvernamentale, statul
Nu e la fel societatea azi față de creștinism? paralel, referendumul pentru familia
tradițională, imigranții musulmani și
În comunism, religia creștină autentică era
identitatea creștină a Europei, presupusele
dușman al statului. Mulți preoți, pastori
influențe ale lui Soros sau ale lui Putin,
și credincioși adevărați care nu au dorit
toate au dus la rupturi majore în societate.
să-și compromită valorile au putrezit în
închisori, la Canal sau în Bărăgan. Era Ce pot face creștinii ca să aducă
tolerată și o Biserică oficială, dar bine vindecare, pace, ca să fie sare și lumină
controlată și infestată de informatori. Însă în acest context complicat, cu o societate
comunismul visa la omul nou, dezvățat de divizată?
religie, crezând în materialismul științific
În primul rând, Biblia ne spune să ne
fără Dumnezeu. Dar la revoluția din 1989,
rugăm pentru cei aflați în dregătorii,
la inițiativa unui pastor, zeci de mii strigau
pentru că de binele societății atârnă și
în Timișoara că „Există Dumnezeu”, ca
binele nostru. Să ne rugăm pentru binele
mărturisire publică de credință și ca sfidare
României și vindecarea societății noastre.
la propaganda marxistă.
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În al doilea rând, avem pasajul: „El va
întoarce inima părinţilor spre copii şi inima
copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la
venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem”
(Maleahi 4). Perspectivele diferite merită
abordate constructiv și într-o atitudine
smerită și deschisă spre învățare, prețuind
mai degrabă persoana interlocutorului
decât propriile convingeri. Creștinii trebuie
să aducă pace, să facă slujba împăcării și un
schimb constructiv de idei între generații,
punând tatăl sau copilul mai presus decât
pe noi înșine. Epistola către Romani conține
mai multe capitole (12-15) în care discută
raporturile între frați care nu văd la fel
lucrurile și, deși contextul e legat de practicile
bisericești, oare nu putem vedea acolo
principiul dragostei pentru aproapele care
gândește diferit de tine?
În acest număr al revistei, sunt incluse și
puncte de vedere cu care, personal, nu sunt de
acord. Poate sunt perspective contradictorii
cu ceea ce credeți și dvs. Și totuși, e important
să le analizăm, „să păstrăm ce e bun”. Biblia
spune că „cei maturi au discernământul
obișnuit, prin practică, să distingă binele
și răul” (Evrei 5:14, NTR). Există bine și
rău, și scopul nostru, la Alfa Omega TV, nu
este să facem propagandă și manipulare, ci
să vă încurajăm la maturizare spirituală și
exersarea discernământului.
În al treilea rând, să facem ceva concret.
Merită să ne punem întrebarea: Cum anume
vrem să influențăm societatea, cum să fim
sare și lumină? Credem că în Hristos sunt
soluții, că dragostea și principiile creștine
sunt cele mai bune și pot vindeca „bolile”
societății. Dar cum le aplicăm în societate?
Ar fi trei abordări.
Prima, abordarea de jos în sus, presupune
că fiecare din noi, creștinii, încercăm să trăim
viața în acord cu principiile lui Isus, să fim
modele pe care oamenii să dorească să le
urmeze, oricare ar fi ocupația noastră. Că
fiecare din noi, creștini simpli, luminăm în
microuniversul nostru, influențăm prietenii
și familia prin modul în care trăim, iubim,
luăm decizii, ne cheltuim banii și timpul, etc.
Noi, la Alfa Omega TV, credem în această
direcție și vă încurajăm pe fiecare să trăiți
viața în lumină și fiind lumină, de luni până
duminică! Nici o trezire nu poate dăinui
decât dacă fiecare umblăm cu Dumnezeu.
A doua abordare este cea de sus în jos, ca
influențare a societății prin liderii ei, prin
oameni competenți, „vârfuri” de expertiză și
integritate, creștini care să ajungă în poziții
de conducere și influență și să schimbe
lucrurile sub ei. În 1975 câțiva lideri creștini
au văzut societatea ca fiind împărțită în 7
domenii, 7 „munți” importanți, de unde
liderii creștini puteau influența societatea
în ansamblu, de la vârf: Religie, Educație,
Afaceri, Guvern-Politică, Media, ArteDivertisment și Familie. Era doar un model
insuficient dezvoltat (lipsea domeniul Social,
de exemplu) și ușor controversat datorită
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abordării „dominioniste”. Ideea centrală era
încurajarea creștinilor să devină lideri în
unul-două din aceste domenii, pentru a
transforma societatea de sus în jos.
A treia abordare, mai delicată, presupune
folosirea pârghiilor statului pentru a impune
valorile creștine în societate. E o extrapolare
a sferei Guvern-Politică, în care legile statului
sunt puse în acord cu legile lui Dumnezeu
deși, într-o democrație, abordarea aceasta
implică pe fiecare cetățean, prin vot și vocea
majorității. Dilema se naște din folosirea forței
de constrângere a statului pentru a aplica
inclusiv la necreștini niște norme morale care,
în cazul creștinilor, au rădăcini personale și
spirituale adânci. Iar folosirea mijloacelor
statului pentru a norma comportamentul
creștin în societate poate cauza un recul
public negativ față de creștinism.
Un exemplu e referendumul pentru
redefinirea familiei în Constituție, ca uniune
bărbat-femeie. Este un demers cu puternică
susținere din lumea creștină, pentru a preveni
legalizarea căsătoriilor gay și ulterior adopția
de copii de către aceste cupluri. Însă acum,
în România, căsătoria homosexuală nu este
legală. Și există o interpretare a CCR (decizia
580 din 20.08.2016) care clarifică că actuala
Constituție, deși nu explicit, implică uniunea
bărbat-femeie în intenția legiuitorilor inițiali.
Hotărârea CCR are aceeași putere legală ca
și Constituția, deci demersul pare nenecesar.
Și există și un recul negativ al societății
nereligioase față de inițiativa celor 3-4
milioane, iar acești români nereligioși devin
mai ostili față de Evanghelie. Însă creștinii
care susțin acest demers subliniază că măsura
va proteja societatea pe termen lung.
Sunt și o minoritate de creștini care susțin
familia naturală bărbat-femeie, dar fără să
susțină referendumul, spunând că nu ar trebui
să folosim forța statului, ci doar convingerea,
doar influențarea societății de jos în sus, fără
a te atinge de „muntele Guvern-Politică”.
Un alt exemplu e valul uriaș din 2015 de
refugiați-imigranți majoritar musulmani
pe ruta balcanică, care încercau să ajungă în
Vest. Unii i-au primit cu brațele deschise, alții
au ridicat garduri pentru a proteja identitatea
creștină a țării - cazul Ungaria. Ce facem cu
imigranții sirieni? Ar trebui să îi ținem afară
pentru că suntem creștini, iar demografia
țărilor europene și experiențele tensiunilor
sociale și a atentatelor din vestul Europei
ne fac reticenți la a-i primi, reticenți la
„islamizarea” țării? Dar ce facem cu faptul că
această atitudine încalcă spiritul lui Hristos
și îndemnul de a ajuta chiar și pe vrăjmașul
tău la nevoie (Romani 12:20)? Invers, dacă
primim în numele dragostei creștine valuri de
oameni care trec granița ilegal și nu doresc să
se integreze în societate atunci, poate, în timp,
și-ar dori să impună legea islamică Sharia
copiilor noștri, dacă ar ajunge majoritari în
democrația noastră. Noi, creștinii, nu putem
considera Sharia bună pentru țara noastră,
avem alte valori. Le permitem să vină?

Ce facem cu țări ca Ungaria și Polonia, ai căror
lideri declară că apără valorile și identitatea
creștină a țării, dar în același timp, conduc
autoritar, modifică legi și instituții ale statului,
umblă la statul de drept și încearcă să închidă
gura celor care cred altfel decât ei? Fac acestea
în numele luptei contra corectitudinii
politice și a multiculturalismului vârâte
pe gâtul esticilor de către decadenta UE,
care pare să își nege rădăcinile creștine și să
își dorească sinuciderea civilizațională. Dar
să nu uităm de la ce a plecat corectitudinea
politică în Europa. În numele naționalismului
și destinului nostru creștin, am declanșat
două războaie mondiale în Europa, am
murit cu zecile de milioane pentru că neam considerat mai buni unii decât alții. Pe
catarama soldaților naziști scria „Dumnezeu
e cu noi”, în timp ce dădeau foc la Europa.
De aceea, părinții fondatori ai UE, mulți
fiind creștini practicanți, au încercat
să prevină războiul și naționalismul,
unind foștii adversari în jurul unor valori
comune, într-o structură supranațională
care însă să păstreze particularitățile statelor
componente. Sigur, ideologia de stânga a
devenit dominantă în UE în ultima vreme și e
greu să pui împreună valorile creștine cu cele
socialiste. Dar să nu uităm și ce înseamnă
naționalismul cu tente religioase. În România
am avut regimul legionar în 1940-41, cu
crime și violențe față de evrei, homosexuali
și români care vedeau lucrurile diferit față
de legionari, iar scopul final era „sfințirea și
mântuirea neamului”. Dacă ne reîntoarcem la
naționalism, creștin sau nu, cum este trendul
în toată Europa, crește și pericolul unui
război și al tensiunilor sociale.
Există o identitate creștină a unei țări?
Dacă România e creștină, de ce avem o listă
atât de lungă de probleme, fiind campioni la
avorturi, corupție și tot restul? Nu ar trebui să
arate altfel statisticile, dacă am fi creștini? Dar
dacă ne luăm doar după cifrele seci, e ok să
spunem că România nu este o țară creștină?
Indiferent cum vedem lucrurile, să ne
rugăm pentru societate și să acționăm
cu dragoste, tact și înțelepciune pentru a
vindeca rupturile dintre români. Ar fi bine
să fim o lumină în viața noastră zilnică, să
fim integri, să fim de ajutor și să slujim cât
de bine putem celor din jur. Iar dacă ajungem
într-un loc în care decidem ce să facă alții,
Domnul să ne dea înțelepciune și să ne
îndrume. Să nu uităm că idealul ar fi ca cei
care nu sunt creștini (sau nu sunt practicanți)
să vadă lumina și faptele noastre bune, să-I
dea slavă lui Dumnezeu (cf. Matei 5) și să
dorească de bunăvoie să devină și ei creștini.
Și indiferent de legislația în vigoare - fie ea
Sharia, Constituția sau Codul penal rescrise
- aceștia să dorească să primească Legea lui
Dumnezeu în inimă. România și Europa de
azi au nevoie de mai multă „lumină” creștină.
Sorin Pețan
Redactor, revista Alfa Omega TV Magazin
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Hollywood 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Deconectare,
reconectare (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Promisiunea respectată
(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 (bulgară)(r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni 18:00
Două împărății în conflict (r)

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult 19:00 Promisiunea respectată 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 Deconectare, reconectare film artistic
22:00 Există totuși speranță film artistic
23:30 Muzică
23:00 Joshua primește o familie documentar
23:30 Muzică
documentar

Vineri, 22:00

documentar

Premieră: Reunion

Kim, rămasă însărcinată în
adolescență, a ales să își dea
copilul spre adopție. După 25
de ani, Kim și Duane Copple,
cât și fiica lor, Sara Ann Evans,
se reîntâlnesc. Documentarul
relatează călătoria lor
emoționantă, arătând modul în
care Dumnezeu a adus împreună
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 două familii prin procesul de
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios adopție.

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Un val de lacrimi documentar
23:30 Muzică

JOI 08 martie

VINERI 09 martie

SÂMBĂTĂ 10 martie

DUMINICĂ 11 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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Călătorie în
întuneric 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Un val de lacrimi (r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate
(r) 13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53
(r) 14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r)
14:30 Duhul Sfânt (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Călătorie în întuneric (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 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 De nedescris (r) 12:30 Viața așa cum
e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Prins în capcană (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (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 Casă sau cămin?
Căsnicia 18:30 Trăiește-ți viața!

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 09:00 Cartea
Cărților 09:30 La drum, Frills! 10:00 Fiul
tigru 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Reunion (r) 12:00 Un tunet în depărtare (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 La
drum, Frills! (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 /Lecții tari 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
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
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
19:00 Mai mult decât un miracol documentar show
17:30 Inima închinării program muzical
19:30 InTouch program religios străin
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 Prins în capcană documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
18:00 Lucrători cu pasiune program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:00 O viață diferită (r) film serial
muzical străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Reunion documentar
20:00 Mapamond Creștin știri
Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Un tunet în depărtare film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Concurs biblic magazin TV
23:00 O viață diferită film serial
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Muzică
22:00 Neacceptat film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Strigătul pământului documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

LUNI 05 MARTIE

MARŢI 06 MARTIE

MIERCURI 07 MARTIE

JOI 08 MARTIE

SÂMBĂTĂ 10 MARTIE

23:00 Joshua primește
o familie documentar

22:00 Deconectare,
reconectare film artistic

22:00 Un val de lacrimi

20:30 Viața așa cum e
magazin TV

22:00 Neacceptat film

documentar

artistic
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Personajul colectiv și dubla Evanghelie
» Prezentare Pr. Prof. Stelian Tofană, în cadrul evenimentului Mic dejun cu Rugăciune în Parlament cu tema Integritate în sfera
publică, noiembrie 2017
Să discutăm despre personajul colectiv.
Trăim într-o societate ultra-secularizată,
ultra-globalizată, ultra-tehnicizată, ultraconsumeristă, în care nu e loc pentru
Evanghelia lui Isus. Trăim într-o societate în
care pericolul pierderii identității creștine și
favorizarea acestei pierderi este la tot pasul.
Trăim într-o societate în care, în mod repetat,
premeditat, intenționat și argumentat, se
întețesc atacuri la adresa familiei naturale.
Nu spun a familiei creștine, pentru a nu
fi interpretat Cuvântul lui Dumnezeu - a
familiei naturale, care este celula de bază a
societății, a unei civilizații, a unui popor, a
întregii culturi universale. Și cu pierderea
familiei naturale, se pierde această celulă.
Suntem într-o societate care se găsește întrun teribil naufragiu. În această societate,
nonvaloarea este impusă pe podium.
Se accede pe podium prin nonvaloare,
valorile sunt puse la marginea societății,
iar servilismul multora dintre noi, pentru
interes, încearcă să domine relațiile sociale.
Într-o astfel de societate, lipsește personajul
colectiv ca factor de corecție a acestor
derapaje ale societății.
Aș vrea să vă pun spre reflecție o scenă
biblică, o parabolă a lui Isus, pe care toți o
știți. E vorba de parabola celor doi datornici
din Evanghelia după Matei, capitolul 18,
versetele 24-35. Un împărat cere socoteală
slugilor, voind să meargă undeva departe,
nu știm unde, nici nu este important. Și
cheamă la sine pe un datornic cu 10.000 de
talanți, o sumă imensă. Acesta se roagă de el,
îi iartă datoria, este salvată viața lui. Fostul
datornic, deja iertat, iese afară, întâlnește
un împreună-slujitor cu el, care-i datora lui
100 de lei și îl strânge de gât, și încearcă să
îl persecute și îi creează clipe grele. Omul
nu are de unde să-i plătească datoria, dar
îl roagă: „Îngăduiește-mă puțin și am să
fac acest lucru, e normal să îți dau înapoi
datoria. Așteaptă puțin, îngăduiește-mă.” El
nu vrea și îl aruncă în închisoare.
Acum e important. Avem aici trei personaje:
regele și cei doi datornici. Dar acum intră
pe rol un al patrulea personaj, iar el ne
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lipsește nouă. Al patrulea personaj este
personajul colectiv, adică personajul
format din colegii celor doi care, văzând
ce s-a întâmplat, se duc repede la stăpân și
spun: „Stăpâne, vrem să semnalăm ceva. Nu
se poate să trăim într-o astfel de societate,
nu se poate să avem astfel de colegi, nu
se poate să acceptăm nedreptatea - nu se
poate! Uite ce s-a întâmplat.” S-au dus acei
colegi să pârască? Nu! S-au dus să exprime
indignarea lor dreaptă, corectă, față de
un derapaj în societatea lor. Și stăpânul,
la intervenția personajului colectiv vizavi
de nedreptatea și derapajul din mica lor
societate, din instituția lor, să spunem așa,
corectează acel derapaj, intervenind și
făcând dreptate.
Acest personaj colectiv lipsește din
societatea noastră. Dacă ar fi acest personaj
colectiv, în societatea noastră n-ar mai
fi nonvaloarea pe podium, n-ar mai fi
nedreptate în instituții, n-ar mai fi colegi
neîndreptățiți în instituții, calomniați și
aruncați la marginea societății pentru că
au îndrăznit să-și afișeze valoarea. N-ar
mai exista show-uri de televiziune în care
minciuna și calomnia să fie prezentate ca
virtuți și ca adevăr suprem. N-ar mai exista
derapaje în societatea noastră, familia
naturală ar fi adusă acolo unde este locul ei.
Lipsind acest personaj colectiv, se
întâmplă ceea ce se întâmplă în societatea
noastră - apare pe scena istoriei personajul
colectiv al străzii, care adesea e manipulat
și care n-ar trebui să existe dacă ar exista
personajul colectiv în segmentele mici ale
societății noastre, în instituții, indiferent
care sunt ele, inclusiv în familie. Personajul
colectiv este format din mine și din tine.
Întreb eu acum, deloc retoric: unde ești tu
personaj colectiv? Ce se întâmplă în instituția
ta mai mică sau mai mare? Cum reacționezi
în colectiv la derapajele societății, în spațiul
social, politic, economic, cultural și religios.
Acționezi sau nu? Unde ești, personajule
colectiv? Și dacă nu ești, încearcă de astăzi, în
frunte cu mine, să devii un personaj colectiv
în această societate. Mâine ea va arăta altfel.

Mai e România o țară creștină? Răspunsul
meu este afirmativ: „Da, România mai este
o țară creștină, dar cu un imens pericol în
față, acela de a se transforma creștinismul
din ea într-un creștinism formal, care să-și
piardă autenticitatea, autoritatea și puterea
de influență în jurul lui, care să-și piardă
credibilitatea.” Acesta este pericolul, pentru
că ascultăm mai mult de vocea umană decât
de vocea divină, Evanghelia lui Isus să fie
considerată undeva de domeniul idealului,
de domeniul preoților și al bisericilor, care
nu poate fi urmată, și nu ca normă după
care societatea să se orienteze. Cuvântul lui
Dumnezeu e singura lege care nu are nevoie
de corecție, pentru care nu trebuie să existe
justiție. Acesta e Cuvântul lui Dumnezeu pe
care toți trebuie să-L slujim.
Pericolul pierderii identității creștine
există, dragii mei. Auzim toți că mor creștinii
în lume. Nu se spune că mor ortodocși,
evanghelici sau catolici, ci se spune că mor
creștini. Cine luptă astăzi pentru identitate
confesională are toate șansele să piardă
rolul în societate. Lupta astăzi este o luptă
comună a tuturor creștinilor pentru
identitate creștină, nu pentru identitate
confesională. Puterea Bisericii, indiferent
cum este ea numită, nu stă în numărul
membrilor ei, și aș dori acest lucru tuturor
să ne fie astăzi clar. Puterea și autoritatea
Bisericii nu mai stă demult în numărul
membrilor ei, ci în autenticitatea vieții lor și
în calitatea vieții lor. Autenticitate și calitate
care normează prin puterea exemplului.
[Vă mulțumesc pentru aplauze, dar aplauzele
nu mă bucură, e un adevăr trist pe care îl
trăim în societatea noastră.] La o conferință
din Cluj pe această temă, cineva s-a ridicat și
a zis „Părintele, un erou!” A fost cel mai trist
moment din viața mea - spunând adevărul,
ești catalogat ca erou. E trist acest lucru.
Puterea și autoritatea Bisericii stă în
calitatea și autenticitatea membrilor ei,
care devin astfel modele. „Așa să lumineze”,
spune Hristos Mântuitorul în Predica de
pe munte. Atenție la acest citat peste care
trecem ușor cu vederea: „Lumina voastră să

lumineze înaintea oamenilor”, nu înaintea lui
Dumnezeu, „încât văzând ei faptele voastre
cele bune”, adică autenticitatea și calitatea
vieții voastre, ce să se întâmple? „Să fie slăvit
Dumnezeu din ceruri”. Aceasta este societatea
modelelor și modelele corectează societatea
și toți avem modele. Dar astăzi trăim o criză
teribilă a modelelor, tocmai pentru că am
cam pierdut identitatea creștină sau nu mai
luptăm pentru ea.
Și al doilea pericol este cel al dublei
Evanghelii. Ce înseamnă această dublă
Evanghelie? Pretutindeni pe unde am
umblat, am reușit să aud idei lansate de
societatea ultra-secularizată în care trăim, și
atenție, lideri de biserici și simpli creștini: „De
ce ne înspăimântați voi, creștinii, cu o astfel
de Evanghelie, care ne pune în față tabloul
judecății universale, cu responsabilitatea
umană pentru fapte? Nu ne place această
Evanghelie. De ce ne speriați copiii, de ce ne
speriați generațiile care vin, de ce ne speriați
pe noi cu o judecată universală și cu suferința
veșnică? De ce ne speriați cu responsabilitatea
umană? Nu vrem să trăim cu responsabilitate
umană și creștină, vrem să fim liberi.” Și iată
libertatea cum s-a transformat în sclavie.
Și atunci ce să facem, noi, bisericile, ca să
fim pe placul societății? O să luăm această
parte incomodă de Evanghelie și o să o
punem deoparte, nu mai vorbim de ea.
Și o să mergem doar la bieții creștini din

biserică, care oricum se duc la biserică, și
o să spunem doar lor cealaltă Evanghelie,
întreagă. Ne e teamă să propovăduim
această Evanghelie în fața societății. Și ce
avem atunci? O dublă Evanghelie!
E un pericol aceasta, nu e o poveste, ci sunt
realități pe care am început deja să le trăim.
Mai multă demnitate am avea dacă ar exista
personajul colectiv despre care vorbeam
înainte, în fața surogatelor de politică ale
Europei în plan social, politic, economic,
sub sintagma „politically correct” - a se
vedea cazul familiei Bodnariu. Dar sintagma
„corect politic” ni se impune.
Această dublă Evanghelie mai merge pe un
segment. Unii spun: „De ce vorbiți despre
desfrânare, despre păcat? Nu avem nevoie de un
creștinism din acesta, nu avem nevoie de această
Evanghelie, nu avem nevoie de această Biserică,
care răpește dreptul sentimentului la exprimare.”
Deci putem să facem orice cu sentimentele
noastre, indiferent că sentimentele acestea se
exprimă din noblețea și demnitatea familiei ca
tată, ca mamă și așa mai departe?
Aceasta e dubla Evanghelie, ca pericol care
ne paște pe toți. Și dacă nu conștientizăm
mai repede aceste pericole, ne vom pierde
cu toții. Integritatea unei societăți ține
de identitatea creștină, care trebuie să fie
apărată astăzi, mai mult ca oricând. Nu
trebuie „luptat pentru ea”, ci apărată prin

forța exemplului și prin trăirea Evangheliei.
Aceasta e misiunea noastră comună, a
tuturor, vizavi de ce lăsăm în urma noastră.
Noi scriem istoria pentru copiii, nepoții
și strănepoții noștri, și s-ar putea să fim
întrebați maine: „Tată, mamă, bunicule,
străbunicule, ce istorie mi-ai lăsat? Cum
să o mai corectez eu acum? Aceasta e
responsabilitatea noastră astăzi, a tuturor,
oameni ai Bisericii, creștini, politicieni,
sociologi, filosofi, oameni de media,
indiferent pe ce treaptă de ierarhie socială neam găsi. Aceasta e responsabilitatea fiecăruia
dintre noi, de a scrie o istorie de care să
nu ne fie rușine, și să nu fim responsabili
negativ pentru ce ne vor învinui copiii,
nepoții sau strănepoții noștri. Ce societate,
ce moștenire spirituală le lăsăm lor?
Închei citându-vă un text din 2 Corinteni
6 începând cu versetul 14. Iată ce scrie
apostolul Pavel, parcă pentru aceste vremi
care au fost și vremurile de atunci: „Nu vă
înjugaţi la un jug nepotrivit”, deci nu trageți
la acest jug, la acest tăvălug al societății care
vine peste toate valorile creștine, încercând
să le minimalizeze și să le nege. Și explică
mai departe: „cu cei necredincioşi.” Ei există,
nu-i putem arunca la marginea societății, ei
sunt factori de misiune pentru noi. Dar nu
tragem împreună la tăvălug peste valorile
creștine, peste morala unei societăți, peste
adevărul ei.

Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă la

40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune
pentru România | 27 februarie - 7 aprilie 2018
Perioada de 40 de zile înaintea Paștelui, când
celebrăm jertfa și învierea lui Isus, e o perioadă
în care credem că Domnul vrea să ne smerim și
să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, în
post și rugăciune pentru noi, familiile noastre și
pentru Biserica din România.
Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de
rugăciune în care să ne cerem iertare pentru
păcatele comise pe teritoriul României de
către locuitorii țării. Cum spune Daniel - „noi
și părinții noștri am păcătuit.” Chiar dacă
Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut
iertare Domnului, s-a rugat pentru izbăvire
din captivitate și restaurarea țării la 70 de
ani după dărâmarea Ierusalimului și pentru
împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Daniel
a recunoscut că starea de păcat a națiunii a dus
poporul în robie și țara a fost pustiiită. Izbăvirea
vine de la Domnul, dar numai în urma pocăinței
și smeririi.
Țara noastră, la 70 de ani de la instaurarea
comunismului (dec. 1947), este încă în
captivitate, cu o populație care vrea să plece

din țară, cu resurse tot mai puține - o formă
de pustiire. Familia, Biserica, națiunea noastră
sunt sub asediul puterilor întunericului. Noi,
Biserica lui Hristos din România, suntem
chemați să recunoaștem că starea de păcat a
națiunii noastre a adus România la starea ei de
astăzi, să ne smerim și să ne rugăm ca Domnul
să ierte păcatele, să ne vindece țara și să vină
vremurile de înviorare după care tânjim.
„Dacă poporul Meu peste care este chemat
Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta
Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele - îl voi
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi
tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)
Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui
să aibă aceste 4 caracteristici:
- Pocăință intensă - să ne doară păcatele
noastre, să tânjim să ne curățim inimile.
- Tânjire după Domnul - apropiere de El,
foame și sete după Cuvânt și Duhul Sfânt.
- Rugăciune fierbinte - o comunicare din
dragoste cu Mântuitorul nostru.
- Durere pentru cei pierduți - să luptăm ca
sufletele lor să nu ajungă in iad!
Cele 40 zile sunt împărțite în 6 săptămâni în care
ne vom focaliza rugăciunea pe anumite aspecte:

Săptămâna 1: 27 februarie - 4 martie - Personal
Săptămâna 2: 5-11 martie - Familii
Săptămâna 3: 12-18 martie - Biserică
Săptămâna 4: 19-25 martie - Națiune/populație
Săptămâna 5: 26 martie - 1 aprilie - Țară
Săptămâna 6: 2-7 aprilie - Laudă, închinare,
mulțumire

Cum postim
Postim cum are încredințare fiecare, dar ar fi
bine măcar 2 zile/săptămână. Cine poate, ar fi
bine ca, în acest interval, să ia 21 zile de post ca
Daniel, sau 7 zile sau 3 zile de post cu lichide, o
dată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de
zile. E după încredințarea fiecăruia. Esențială
este atitudinea inimii și dorința de a ne înfrâna
firea care poftește împotriva Duhului!
Postim de mâncăruri neesențiale (dulciuri,
mâncăruri grele, sofisticate). Se poate posti
cu o alimentație simplă, bazată pe legume și
fructe - ca postul lui Daniel. Postim de timp
petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt
știrile importante sau programe creștine), pe
internet sau Facebook. Postim de obiceiuri care
fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul
(activități neesențiale sau discuții inutile).
Motivele detaliate pentru fiecare săptămână
sunt pe site-ul www.prayernet.ro.
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CORUPȚIE, JUSTIȚIE ȘI PROTESTE

» Interviu cu Cristian Șoimaru, pastor și activist civic, București. Material difuzat în
emisiunea Realități și Perspective 66 - România în actualitate din 27 ianuarie 2018
Cred că esența protestelor de peste un an din
România poate fi rezumată la: „Vrem justiție,
nu corupție”. E strigătul care s-a auzit cel mai
des în București și toată țara. Percepția unei
părți importante a opiniei publice (pentru
fiecare persoană care a ieșit în stradă, sunt
măcar alți 10 care susțin acest demers) este
că există o încercare a coaliției majoritare din
Parlament de a face lucrurile ca înainte de
2004, când „corb la corb nu-și scotea ochii”. Și
oamenii simt că, prin aceste modificări făcute
la legile Justiției, Justiția nu devine mai liberă
și mai puternică, ci ajunge mai sub controlul
unora. Nu suntem absurzi, cei care înțelegem
legile și deciziile Curții Constituționale, știm
că e nevoie de mici reglaje, dar ce au făcut ei în
decembrie nu au fost reglaje, ci au fost lucruri
prin care să poată să dea peste cap activitatea
DNA. (Între timp Curtea Constituțională
a României a și declarat neconstituționale
mai multe articole din legile legate de
funcționarea Justiției, trecute „cu forcepsul”
de majoritatatea parlamentară în decembrie.)
Noi nu proslăvim DNA-ul, noi Îl proslăvim
pe Hristos. Nu punem DNA-ul sau pe
procurorul-șef nici măcar pe un soclu. Este o
instituție imperfectă, ca toate cele pământești.
Dar acestă instituție trebuie să aibă putere să
își facă datoria în continuare, cu mai mare
atenție, iar judecătorii apoi să ia deciziile
cele mai bune. Pentru că nu procurorii dau
sentințe, nu procurorii trimit oameni la
pușcărie, ci judecătorii dau sentințele.
Și oamenii simt și observă, sunt informați
și au văzut ce s-a întâmplat în Parlament și
în faimoasa comisie condusă de Iordache
„Altă întrebare”. Ce s-a întâmplat acolo
nu a fost despre Justiție și despre dorința
de a îmbunătăți lucruri, ci o „făcătură”, o
încercare a unora de a strâmba lucruri.
Au fost mai multe scandări sâmbătă seara
(20 ianuarie, n.red.), dar trebuie menționat
că a fost o atmosferă deosebită. Și nu mă
refer doar la faptul că oamenii au ieșit și în
București, în Timișoara, Iași, Cluj, PiatraNeamț și Constanța și alte locuri pe o vreme
nu tocmai ușoară, dar spiritul cu care s-a
venit, încântarea, dorința de mai bine pentru

țară, faptul că au venit oameni pe jos de la
Cluj până în București, am văzut oameni
care au venit special de peste tot din lume arată că românilor le pasă de țară.
M-am bucurat să mă întâlnesc cu mulți
credincioși din diferite biserici din București
la protestul din capitală. Ne-am întâlnit
mai mulți, în fața clădirii Parlamentului,
ne-am unit mâinile și am binecuvântat
țara. Pentru că noi, ca urmași ai lui Hristos,
suntem chemați să acționăm pe mai multe
paliere. Știu că există discuție și unii spun:
„Noi suntem chemați doar să ne rugăm”.
Acesta nu e învățătura sau modelul Bibliei,
ne putem referi la Estera și Mardoheu, sau la
Pavel și alții. Trebuie să binecuvântăm și prin
rugăciune, prin mijlocire, dar și prin ceea ce
facem ca cetățeni - prin vot, prin participare,
prin dezbatere. Bineînțeles că noi, în tot ceea
ce facem, trebuie să aducem sare și lumină.
De ce și-a pierdut Ioan Botezătorul capul?
Se și ruga, dar a și spus public împotriva lui
Irod: „Ceea ce faci tu este nedrept. Nu-ți este
îngăduit.” Uneori, datoria creștinilor este să
spună celor care sunt vremelnic la conducere:
„Ceea ce faci este nedrept”. Și noi știm din Biblie
că înaintea lui Dumnezeu este o urâciune și o
nedreptate să strâmbi legile, să zici rău la bine
sau bine la rău, cum încearcă unii.
De aceea cred că a fost un protest important,
pentru că au venit oameni din toată țara, s-a
organizat fiecare cum a putut, au simțit că
trebuie să-și facă vocea auzită. Și sperăm că
măcar unii din componența Parlamentului,
atât din majoritate, cât și din opoziție, au
fost atenți la ceea ce se întâmplă.
Și opțiunea de a nu participa la proteste
e o opțiune legitimă. Ce nu e legitim, din
punctul meu de vedere, este opțiunea celor
care consideră că în numele unor versete
biblice pot spune că nu e de ieșit în stradă la
proteste. Nu există bază pentru asta. Vedem
și pe Pavel, în Fapte 16, când drepturile lui
de cetățean au fost încălcate, el nu a acceptat
să fie eliberat din pușcărie oricum, ci a zis:
„Să vină aici cei care m-au închis pe nedrept,
să recunoască ce au făcut.” El a cerut în

mod clar să ajungă până la Roma. Este o
formă prin care te folosești de cadrul legal,
pentru că ceea ce facem noi nu este ilegal,
nu încălcăm legea. Constituția României
recunoaște dreptul la liberă exprimare,
la proteste, la comunicare prin semne și
însemne. Deci e în parametrii legii, dar
trebuie să înțelegem că paradigmele unor
credincioși țin și de perioada comunistă, în
care ideea era că trebuie să ne vedem doar
de bisericuța noastră, între pereții noștri,
„capul plecat sabia nu-l taie” - o gândire
venită dinspre Istanbul.
Noi nu trebuie să fim deloc în felul acesta.
Sărbătorim 500 de ani de la Reformă, când
într-o dezbatere în piața publică, oamenii
au repus Cuvântul lui Dumnezeu la locul
potrivit. Și în chestiunile acestea de zi cu zi, în
opțiunile ce țin de viața cetății, e la fel. Pentru
că asta înseamnă politică, nu aranjamente,
trădări și combinații, cum tot vedem. Ci
politica este despre viața cetății, despre cum
ne tratăm semenul, cum să fie orașul mai curat
și organizat, cum avem mai multă dreptate și
justiție în țară. Copiii lui Dumnezeu trebuie
să fie o binecuvântare și prin ceea ce fac în
cămăruța lor în rugăciune, și prin ceea ce
fac în biserică când sunt împreună, dar și ca
cetățeni zi de zi și în stradă atunci când unii
aleg să meargă pe opțiunea aceasta.
Unii lideri ai bisericii din România vorbesc
răspicat despre lucrurile acestea, oameni
din diferite confesiuni, biserici, orașe și
regiuni. Chiar și în anumite scrisori oficiale
ale patriarhului s-a vorbit despre dorința
de adevăr și dreptate. Bineînțeles că în
România, din cauza acestor legături între
liderii de biserică și stat legate de finanțare
și aprobări și catedrală, uneori luările de
poziție sunt mai puțin vizibile, sau unii
preferă să stea în expectativă. Dar una e să
joci o carte a neutralității când e vorba de o
chestiune partinică, dar când e vorba de un
interes public al țării, dreptate și adevăr, acolo
Biserica trebuie să fie ferm de partea valorilor
pe care Dumnezeu le-a sădit și pe baza cărora
o comunitate și o țară pot fi binecuvântate.
Mai sunt cei ce spun: „Ca lideri spirituali,
trebuie să ne ocupăm doar de chestiunile
spirituale”. Ei fac o dihotomie pe care în
Biblie nu prea o vedem. Însă sunt și oameni
care își exprimă părerea și care vin cu
argumente biblice. Chiar în dimineața asta
am văzut pe Facebook pe cineva care cita
niște versete din cartea Proverbelor: „Prin
dreptate se înalță o țară, iar mita o distruge.”
Există acest „personaj colectiv” al societății
și a ajuns la vârsta când vocea lui este
clară și distinctă. Și e o Voce pe mai multe
nivele, ca un cor, nu este o singură voce.
Sunt unii care au această perspectivă fără
a recunoaște că ideea de dreptate și adevăr
vine din Dumnezeu. Alții sunt seculari sau
agnostici, dar și ei înțeleg lucrurile acestea.
Și cu atât mai mult noi, care înțelegem că

Dumnezeu vrea ca Adevărul și Dreptatea
să fie respectate. Da, El ne dă har și în
Evanghelie avem posibilitatea să fim curățați
și transformați, dar planul binecuvântat al
lui Dumnezeu este ca toate lucrurile să fie
în rânduială. Dacă furi, să fie o consecință!
Dacă nu ești corect, trebuie să dai o
socoteală. Nu vrem răzbunare, dar legea este
lege și trebuie respectată de toți. Articolul
16 din Constituție spune că „nimeni nu este
mai presus de lege”.
Există mulți oameni, milioane de oameni (și
este o luptă între televiziuni și oameni pentru
a manipula numerele) care înțeleg lucrul
acesta, care s-au săturat să trăiască într-o țară
în care legea e la cheremul unora. Sunt și tineri
de 20 de ani, dar și oameni care au încărunțit,
ca mine. Am văzut în stradă și oameni de
70-80-90 de ani care înțeleg că nu e cazul să
revenim la felul cum au fost lucrurile în ’45’47, când o clică de oameni au pus mâna pe
putere ilegal, au strâmbat alegeri și apoi și-au
impus voința asupra unui popor. Asta nu este
dreptate și nu este voia lui Dumnezeu.
Noi, credincioșii, avem perspectiva mai
largă a Împărăției și știm că, indiferent
de stăpânire, guvern sau majoritate
parlamentară, Dumnezeu este peste toate.
Dar acesta nu este un pretext, un motiv
să stăm pasiv cu brațele încrucișate „să ne
ia Isus acasă”. Cât suntem aici, pe pământ,
suntem Sare și Lumină, suntem lucrători
și mesageri ai Împăcării și ai Dreptății și
trebuie să trăim frumos, ca în timpul zilei. Și
șpăgile, corupția, hoția nu se fac la lumină,
se fac în ascuns. Dar noi suntem chemați să
susținem altceva.
S-a dat publicității un studiu făcut anul
trecut pe un eșantion reprezentativ de
mii de manifestanți și s-a dovedit pe
probe sociologice că nu doar că sunt și
oameni educați, dar mai degrabă în stradă
participă oameni mai informați, cu școală,
cu facultate, deși sunt și oameni care poate
că nu au avut ocazia să facă liceul, dar sunt
foarte informați. Sunt oameni cărora le pasă
și care înțeleg miza momentului.
Și atunci când Comisia Europeană a dat un
comunicat că urmăresc cu îngrijorare mersul
lucrurilor, care a fost răspunsul liderilor
Parlamentului? „Ați fost greșit informați”.
E un afront să crezi că partenerii noștri din
UE nu știu ce se întâmplă. Sau recent cineva
din CSM a acuzat că Soros s-a întâlnit cu
cineva... Mie nu îmi place politica lui Soros,
apropo, e un om de afaceri controversat și
are niște preferințe de stânga progresiste.
Dar Soros nu are treabă cu protestele. Unii
încearcă din greu să le lege: „Soros, banii,
kabala, masonii”, să-i sperie pe unii. Dar din
oamenii pe care îi văd la proteste, unii dintre
ei n-ar ieși în stradă nici pentru mii de euro
pe zi dacă nu ar crede. Cine crede că ies
pentru 50-100 de lei, cum au fost acuzați, nu
înțelege mai nimic. Dar, din păcate, la unii

prinde această manipulare.
Noi știm adevărul, că mai ales oamenii mai
informați și mai educați ies în stradă, pentru
că simt pentru țara asta. Și e și un strigăt de
disperare; simt că politicienii nu îi ascultă.
În 11 decembrie 2016, milioane de români
care ar fi vrut să voteze nu au putut, pentru
că legea strâmbă din România îți cere să te
duci unde ai adresa din buletin. Sau dacă ești
într-o țară străină, poți vota doar în anumite
orașe. Și în București sunt sute de mii, în
toate orașele mari sunt oameni care sunt
la muncă și stau acolo, dar nu au buletin
de oraș sau flotant și nu pot vota acolo la
alegerile parlamentare. E o nedreptate și
se vede, suntem în ultimul loc în Europa
la prezență la vot la alegeri. De aici este
acest dezechilibru, pe care, cu ajutorul lui
Dumnezeu și prin implicare, sperăm să-l
rezolvăm în următorii ani.
Mesajul de la Comisia Europeană e în
rezonanță cu cel dat de Departamentul de Stat
american în noiembrie 2017, care și el cerea
Parlamentului să nu meargă înainte cu aceste
schimbări în domeniul Justiției. Partenerii
noștri principali, SUA, UE și NATO, mereu
au dorit lucrul acesta, nu pentru că au interese
ascunse, cum acuză unii, ci ei știu că un stat
este stabil în măsura în care există justiție. Ei
văd că milioane de români ies în stradă, că
milioane au plecat din România nemulțumiți
de condițiile de aici. Companiile străine
din SUA și UE care operează aici observă
nedreptăți, s-au confruntat cu licitații trucate,
cu situații în care li s-a cerut șpăgi, iar lucrurile
astea se comunică.
Nu sunt fan necondiționat al vreunei
persoane sau instituții europene sau globale,
dar suntem în niște relații de parteneriat.
Nu poți doar să aștepți și să nu oferi. Și
partenerii au cerut, dincolo de înființarea
DNA, să existe un Parchet specializat care să
reducă acest nivel extraordinar de corupție
din țară. Și nu trebuie să ne spună europenii
sau americanii, o știm noi foarte bine. În
spitale sau la Fisc este mica corupție, unde
cetățeanul de rând este afectat. Dar mai e
marea corupție, unde se tranzacționează
sume mari. Iar interesul unora care conduc
acum coaliția parlamentară este ca ei să nu
mai fie anchetați, să scape. Ei consideră că
sunt persecutați pe nedrept și au spus-o
clar: „Vom pune din nou penali în noul
Guvern, chiar dacă sunt oameni care au fost

condamnați, pentru că noi suntem asupriți
de statul ‘paralel’”. Din cauza asta, sunt în
stare să riște chiar și relațiile cu UE, într-un
moment delicat.
Peste câteva luni, în premieră, România va
avea președinția rotativă în cadrul UE. La
Sibiu, în primăvara anului viitor, vor veni
toți liderii de stat din UE pentru a discuta
de Europa după Brexit, despre bugetul de
după 2020. Unii din Vest au și interesul să
nu se mai dea așa mulți bani la Est, pentru că
sunt deficite bugetare și cetățenii Germaniei
și ai Franței vor mai mulți bani la ei. Unii
așteaptă doar un motiv ca o țară ca România
să fie considerată la periferia UE și să devină
cel mult un membru de mâna a doua sau
și exclus. Din păcate, pentru că avem lideri
iresponsabili, agenda lor personală e mult
mai importantă decât interesul public al țării
de a avea relații bune cu partenerii din UE,
SUA și cu Marea Britanie.
Când ne uităm la aceste mișcări și frământări,
ieșiri în stradă, tensiuni, acestea ne arată
că există oameni care încă mai cred și își
leagă speranțele și viitorul de România. Și
acesta este un lucru bun și Dumnezeu vrea
să folosească aceast lucru. Nu am niciun
dubiu că Dumnezeu are planuri bune pentru
România. După aceste frământări legale,
sociale și politice va veni o vreme mai bună.
Bineînțeles, noi știm că așteptările noastre
sunt legate de Isus, revenirea Lui și Împărăția
Lui veșnică, dar nu cred că Dumnezeu doar
se uită la noi și așteaptă ca în vremurile din
urmă lucrurile să meargă doar mai rău, noi să
ne chinuim, să vedem mai multă strâmbătate
și nedreptate și să nu facem nimic.
Dimpotrivă, cred că Biserica mărturisitoare
și militantă, Biserica trează va face lucruri
mari prin puterea și prin însoțirea Duhului
Sfânt, pentru a aduce binecuvântare.
E greu să prezici cum vor fi lucrurile în 3
luni sau în 3 ani, dar toată această energie,
chiar dacă uneori se manifestă contra a ceva
sau contra cuiva, arată că mulți oameni au
așteptări. Comparativ cu acum 10-20 de ani,
sunt mai mulți oameni în biserici preocupați
de ce se întâmplă în societate, în politică
sau domeniul financiar, de problemele ce
țin de moralitate și de ce se întâmplă în
mass-media. Astfel de preocupări nu pot
să fie decât bune, pentru că pot duce spre
implicare și spre schimbare.

How can you be sure that you will spend eternity will God?
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14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Antrenor la doua echipe (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Promisiunea respectată documentar
19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult 19:30 Secretele succesului program religios documentar
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
străin
19:30 Duhul Sfânt seminar biblic
20:00 De ce Israel? din actualitate
străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Decupaj din realitate materiale
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
telespectatori
22:00 Sacrul legământ film artistic
20:30 Călătoria program religios străin
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Muzica
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 M-ai umplut de cântec film artistic
22:00 Darul lui Elizabeth film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

Vineri, 22:00

documentar

Premieră: Journer
Interrupted
Cinci persoane împărtășesc
mărturia vieții lor în lupta
cu identitatea sexuală.
Documentarul abordează două
întrebări cheie: ce spune Biblia
despre identitatea de gen și
homosexualitate și cum ar trebui
creștinii să răspundă acestor
opinii controversate?

JOI 15 martie

VINERI 16 martie

SÂMBĂTĂ 17 martie

DUMINICĂ 18 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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Autobuzul Lindei
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Darul lui Elizabeth (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Misterioasa profeție din Isaia 53 (r)
14:00 Căutând extraordinarul cu Jeni (r) 14:30
Duhul Sfânt (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Înțelepciune TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară)
(r) 17:00 Autobuzul Lindei (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 Zidurile inimii
mele 09:00 Cartea Cărților 09:30 Fabrica
razei de soare 10:00 Faceți ucenici! (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Neacceptat (r) 12:30 Viața așa cum e
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Prins în capcană (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Fabrica razei de
soare (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (germană)(r) 17:00
How can you be sure that you will spend
eternity will God 17:30 Vieți în lumină/
Întrebări esențiale 18:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 18:30 Trăiește-ți viața!

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 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum,
Frills! 10:00 Hoțul de buzunare 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Film (r) 12:00
Întâi de toate nu face niciun rău (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 La
drum, Frills! (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/ Lecții tari 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)

19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască
19:00 Prins în capcană documentar
documentar
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții program religios străin
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Journer Interrupted documentar
23:00 Secția de poliție film serial
23:00 Întâi de toate nu face niciun rău film
23:30 Muzică
artistic
23:30 Gaither pentru România program
muzical străin

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
17:30 Inima închinării program muzical
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Lucrători cu pasiune program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Secția de poliție (r) film serial
muzical străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Mapamond Creștin știri
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Concurs biblic magazin TV
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 Nu suntem de vânzare documentar
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 În brațele mele documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 12 MARTIE

MARŢI 16 MARTIE

MIERCURI 14 MARTIE

SÂMBĂTĂ 17 MARTIE

DUMINICĂ 18 MARTIE

22:00 M-ai umplut de
cântec film artistic

22:00 Sacrul legământ

22:00 Darul lui
Elizabeth film artistic

22:00 Nu suntem de
vânzare documentar

22:30 În brațele mele

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

film artistic

documentar

MARTIE: Luna PRO-FAMILIE și
PRO-VIAȚĂ la Alfa Omega TV
România ocupă locul al doilea în lume ca
număr de avorturi raportat la populația
actuală: între anii 1958-2016 au fost făcute
22.743.390 de avorturi legale, chirurgicale,
doar în spitalele de stat. Populația României în
1 ianuarie 2016 era de 19.760.000 de persoane.
De asemenea, statisticile spun că România
are cea mai ridicată rată de avort din Europa:
480 de avorturi la 1.000 de naşteri. Aproape
jumătate din copiii concepuţi sunt avortaţi, o
rată de peste două ori mai mare decât media
Uniunii Europene! În ceea ce priveşte rata
sarcinilor în rândul adolescentelor, întrun studiu realizat de Institutul Naţional de
Statistică în perioada 2012-2013, se arată că, pe
segmentul de vârstă cuprins între 15-19 ani, au
fost înregistrate 12.073 de gravide, dintre care
7.547 au ales să întrerupă sarcina. România are
cea mai mare rată de sarcini la adolescente din
Uniunea Europeană, de trei ori mai mare faţă
de media europeană. Problema avortului este
azi mai actuală decât oricând în țara noastră.

Credem că este mai ușor să previi decât
să tratezi, așadar am decis ca anul acesta
să abordăm într-un mod special una din
principalele surse ale problemei avortului:
lipsa educației sexuale sănătoase și biblice.
În mod eronat, mulți părinți și profesori cred
că o discuție despre sexualitate cu copilul lor
este imorală și că sexul trebuie să rămână un
subiect tabu. De asemenea, ei cred că dacă
evită acest subiect, tinerii nu se vor confrunta
cu această problemă și că vor rămâne
„protejați și inocenți” până la căsătorie. Însă
rezultatul este exact opusul: ei vor căuta
informații în locuri nepotrivite precum
mass-media, filme, site-uri sau prieteni
și cel mai probabil vor primi informații
greșite și distorsionate. Este important să le
transmitem ceea ce spune Biblia despre acest
subiect și de ce este important să știe riscurile
la care se expun dacă își încep viața sexuală în
afara voii lui Dumnezeu.
Credem că părinții au rolul cel mai important
în ceea ce privește discuțiile de acest tip cu
copii. Părinții sunt cei care își cunosc cel mai
bine copilul, știu când acesta este pregătit

pentru o astfel de
discuție. Evident, nu
poți să vorbești cu un
copil de 10 ani la fel
cum vorbești cu un
adolescent. Fiecare vârstă este diferită și fiecare
etapă trebuie abordată într-un mod diferit.
Sunt studii care arată că tinerii care primesc
o educaţie sexuală corectă își încep viața
sexuală mai târziu decât tinerii care nu
primesc o asemenea educație. Și dacă noi
credem că Dumnezeu a creat oamenii să
aibă relații sănătoase, să trăiască în familii
armonioase și să dea naștere la copii, de ce nu
vorbim cu copiii noștri despre perspectiva
creștină a sexului și credem că este datoria
altora să facă acest lucru?

De asemenea, date publicate în 2012 de
către Organizaţia Mondială a Sănătăţii
arată că un sfert dintre românce nu se
adresează medicului ginecolog decât atunci
când resimt diverse simptome supărătoare
sau când suspectează o sarcină, iar peste
20% nu obişnuiesc sa meargă la controale
ginecologice anuale. Cauza principală
a acestui dezinteres este lipsa educaţiei
sexuale cu privire la importanţa controlului
ginecologic şi necunoaşterea faptului că
peste 95% dintre problemele depistate în
cadrul examinărilor medicale sunt tratabile.
Castitatea (sau abstinența) rămâne cea mai
bună medotă de prevenție a avortului. Mai
mult decât o experiență sexuală trecătoare,
sexul a fost intenționat să se desfășoare
în contextul căsătoriei. Dumnezeu a creat
sexul pentru ca oamenii să se bucure de el pe
deplin. O viață sexuală responsabilă aduce
împlinire în viața unui cuplu.
Credem, de asemenea, că adopția este cel mai
bun răspuns la problema avorturilor și a sarcinii
nedorite. Deși 98% din creștini se declară
creștini, marea majoritate nu înțeleg importanța
adopției. În Iacov 1:27 scrie: „Religia curată
şi nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
nostru, este să ai grijă de orfani şi de văduve în
necazurile lor şi să te păstrezi neîntinat de lume.”
Adopția nu este neimportantă sau opțională în
ochii lui Dumnezeu, ba din contră! Ea este de
mare preț înaintea Lui!
A miza pe faptul că măsurile de contracepţie
sunt suficiente pentru a preveni eventualele

complicaţii înseamnă a ignora multitudinea
de implicaţii. Problema nu se rezumă
doar la o sarcină nedorită, ci și la efecte de
ordin emoţional și spiritual și schimbări de
perspectivă asupra vieţii de familie.
Plecând de la importanța vieții umane,
indiferent de stadiul la care se află, Alfa Omega
va aborda în luna martie subiecte precum:
statistici și studii care confirmă ceea ce spune
Biblia despre sexualitate; relații sănătoase;
importanța abstinenței și analizarea metodelor
contraceptive; boli cu transmitere sexuală;
riscurile emoționale, fizice și spirituale ale
relațiilor sexuale în afara voii lui Dumnezeu;
înfluența mass-mediei; problema avortului
în România; soluții la avort: educația sexuală,
castitatea și adopția; mărturii; rolul bărbaților
în problema avorturilor; evenimente proviață și multe alte subiecte.
Anul trecut am hotărât ca luna martie să
fie și luna pro-familie, pentru că inevitabil
problema avorturilor în țara noastră este
strâns legată de problema imoralității.
Castitatea și relațiile sexuale în cadrul
căsătoriei oferă un mediu sigur pentru
nașterea și creșterea copiilor. Așadar, pe
parcursul lunii martie, vom publica pe
pagina de Facebook, pe site, pe canalul de
YouTube și vom difuza prin intermediul
postului TV emisiuni care vor avea ca
principal subiect relațiile sănătoase.
Scopul nostru nu este să condamnăm pe
nimeni, ci să ajutăm persoanele în nevoie,
să ridicăm nivelul de conștientizare publică
asupra problemei avortului și să stimulăm
o discuție constructivă și sănătoasă privind
răspunsul creștinilor la această problemă
profundă a societății noastre. În Proverbe
31:8 scrie: „Deschide-ți gura în sprijinul
celui mut, pentru drepturilor tuturor celor
care stau să moară!” Suntem chemați ca și
creștini să susținem drepturile celor care nu
se pot apăra singuri.
Putem îndeplini această cerință participând
la manifestările publice ce vor avea loc de-a
lungul lunii martie în mai multe orașe din
România și vă încurajăm să participați la
Marșul pentru Viață din 24 martie, în zeci de
localități din toată țara. Cel mai important:
toți trebuie să ne rugăm!
Vă invităm și pe dumneavoastră să vă
alăturați Campaniei PRO-VIAȚĂ, să
luptăm pentru drepturilor celor nenăscuți
împreună, pentru familii sănătoase și pentru
o societate restaurată și acordată la Cuvântul
lui Dumnezeu! Rugați-vă, implicați-vă,
răspândiți vorba! Martie este Luna PROFAMILIE și PRO-VIAȚĂ la Alfa Omega TV!

www.alfaomega.tv/pro-viata
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Premieră: Bine sau dumnezeiesc?
seminar biblic

Luni, ora 19:30

LUNI 19 martie

MARŢI 20 martie

MIERCURI 21 martie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 01:30 Trăiește-ți viața! 02:00
Realități și perspective 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 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
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Castelul minunat
10:30 Centrul Creștin Caleb (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r)
12:30 Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Film (r) 12:00 Scrisori către
fiica pe care nu am cunoscut-o (r) 12:30
Concurs biblic (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Doi dintr-un milion (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (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

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
19:30 Bine sau dumnezeiesc? seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

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
Bine sau dumnezeiesc? 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 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger 10:00 Copiii nedoriți
ai Chinei 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Salvarea celor
nevinovați (r) 12:00 În cercul învingătorilor
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Promisiunea respectată (r)
14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Copiii nedoriți ai Chinei (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

19:00 Promisiunea respectată documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
documentar

străin

Vineri, 22:00

documentar

Premieră: Hush

Un producător pro-viață și unul
pro-alegere colaborează pentru
a găsi adevărul despre legătura
dintre avort și cancerul de sân.

Joi, 20:30

Reportaj

Premieră: Adopția

Ce șanse mai au copiii vulnerabili
din sistemul de protecție și cum
răspund creștinii în fața acestei
provocări? Un documentar despre
situația adopțiilor în România,
oferind o perspectivă biblică.

20:00 De ce Israel? din actualitate
20:30 Joni și prietenii program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Proiectul uman - formarea bebelușului 22:00 Salvarea celor nevinovați documentar
documentar
23:00 În cercul învingătorilor documentar
23:00 Scrisori către fiica pe care nu am 23:30 Muzică
cunoscut-o documentar
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

JOI 22 martie

VINERI 23 martie

SÂMBĂTĂ 24 martie

DUMINICĂ 25 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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Doi dintr-un
milion 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Sortit să se nască
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Misterioasa profeție din
Isaia 53 (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Bine sau dumnezeiesc? (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
17:00 Doi dintr-un milion (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 Zidurile inimii mele
09:00 Cartea Cărților 09:30 Fabrica razei
de soare 10:00 How can you be sure that
you will spend eternity will God (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Film (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Traficantă
de vieți (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 How
can you be sure that you will spend eternity
will God 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Casă sau cămin? Căsnicia
18:30 Trăiește-ți viața!

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 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 La drum,
Frills! 10:00 Magazinul de un dolar 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Hush (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 La
drum, Frills! (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 /Lecții tari 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)

străin

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Sortit să se nască film artistic
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel”

16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- 17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culise
17:30 Inima închinării program muzical
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:00 Lucrători cu pasiune program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască 19:00 Străinul (r) film serial
muzical străin
19:00 Traficantă de vieți documentar
documentar
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Adopția - șansa destinelor frânte
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul blocate în sistem (r) reportaj
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Israel în prim-plan din actualitate
Mijlociu
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:00 Mapamond Creștin știri
televiziunii
20:30 PREMIERĂ:Adopția - șansa destinelor străin
21:00 Realități și perspective talk-show
20:30 Concurs biblic magazin TV
frânte blocate în sistem reportaj
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Viața de după avort documentar
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Hush documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Străinul film serial
23:30 Gaither pentru România program sexualității
22:30 Flori sălbatice documentar
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele
muzical străin
program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 19 MARTIE

MARŢI 20 MARTIE

MIERCURI 21 MARTIE

SÂMBĂTĂ 24 MARTIE

DUMINICĂ 25 MARTIE

22:00 Proiectul uman formarea bebelușului

22:00 Salvarea celor
nevinovați documentar

22:00 Sortit să se
nască film artistic

22:00 Viața de după
avort documentar

22:30 Flori sălbatice

documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

documentar

Creștinii susțin viața în spațiul public
România are astăzi cea mai mare rată a avorturilor din UE, 480 de avorturi la 1.000 nașteri, și este printre țările cu cel mai mare număr
de adolescente care rămân însărcinate. Iată câteva inițiative pro-viață prin care comunitatea creștină se implică activ și pașnic pentru
schimbarea mentalității greșite în ceea ce privește viața intrauterină și valoarea vieții unui copil nenăscut.

Marșul pentru viață

sub tema „O lume pentru viață”.

Marșul pentru Viață din 2017 a avut
loc în 138 de orașe din România și
149 de localități din R. Moldova,
reunind 110.000 participanți la nivel
național. Anul acesta, Marșul pentru
Viață va avea loc în 24 martie 2018,

Pentru a sprijini femeile în criză de sarcină, principalele măsuri
propuse sunt înființarea de cabinete de consiliere în criza de sarcină
și acordarea unei indemnizații pe perioada sarcinii începând din a
14-a săptămână de sarcină (limita legală pentru avortul la cerere).
Marșul pentru Viață e deschis tuturor confesiunilor religioase și
formațiunilor politice. Nu se solicită interzicerea legală a avortului,
nu se sprijină niciun fel de violență împotriva femeii. Prin activitățile
pro-viață desfășurate, sunt promovate conștientizarea societății
despre criza de sarcină, înțelegerea adevărului științific că viața
începe de la concepție și sprijinirea femeii să nască viața pe care o
poartă în ea. Nu există un organizator unic național, ci în fiecare
localitate există organizatori locali independenți, care reprezintă
diferite organizații și instituții pro‑viață locale.

Ioan Chișărău, preot greco-catolic, inițiatorul
Marșului pentru Viață
Există la noi în biserica catolică un ordin călugăresc, al
benedictinilor, care are ca deviză Ora et labora, adică
rugăciune și acțiune, muncă. Adică nu poți doar să
te rogi și să zici că e destul și ți-ai făcut treaba. Noi,
creștinii, avem model pe Domnul Isus, care noaptea s-a
rugat, dar ziua a muncit, a scos demoni, a vindecat, a predicat. Și
mergea în mai multe locuri. Când au vrut să-L oprească să rămână
doar la Capernaum, El le-a răspuns că trebuie să meargă și în alte
părți ca să vorbească și acolo.
Ideea este aceasta: noi trebuie să mergem în afara zidurilor. E frumos
în biserică, dar ce facem cu marea masă de oameni, care știu doar ce
aud de la televizor, adică faptul că avortul este „eliberarea femeii”, este
o „victorie a femeii emancipate”? Majoritatea așa cred. Câteodată se
mai nimerește o feministă la spovedanie și zice, arogantă: „Păi cum,
avortul e păcat? E doar o bucată de carne, țesut, acolo, și gata!”
Trebuie să ieșim să arătăm lumii și politicienilor că există un segment
important din populație care nu e de acord cu avortul. Și dacă ar fi,
și din partea preoților ortodocși, și a celor romano-catolici și grecocatolici, și din partea tuturor pastorilor evanghelici acest îndemn
ferm, am fi mult mai mulți la Marșul pentru Viață.
Iubiți frați și surori, suntem în cel de-al doisprezecelea ceas. Acest
sânge nevinovat care inundă țara noastră, acest strigăt al copiilor
uciși în pântecele mamei lor cere răzbunare din partea lui Dumnezeu.
Haideți să facem o mică reparație pentru această crimă în masă care
are loc în țara noastră, să arătăm lumii că noi, creștinii, nu suntem
de acord. Haideți să dăm un exemplu pozitiv și Europei și lumii, să
arătăm că poporul român este pentru viață, că vrea ca copilașii să se
nască, că noi iubim viața, așa cum o iubește Domnul Isus Hristos.
Acolo unde ești, în Botoșani, București sau în Craiova, să venim cu
toții la Marșul pentru Viață, să spunem DA vieții și NU culturii morții.
Află mai multe despre Marșul pentru Viață: www.marsulpentruviata.ro

Campania 40
de Zile Pentru
Viață
Campania „40 de Zile
Pentru Viață” este o
campanie civică creștină
interconfesională care promovează cultura vieții și se desfășoară
simultan, în perioada 14 februarie-25 martie 2018, în 47 de țări. În
România, ea este organizată în Cluj, Iași, Năsăud, Roman și Timișoara.
Campania își propune să conștientizeze opinia publică cu privire la
valoarea vieții intrauterine și să atragă atenția asupra consecințelor
negative ale avortului, în primul rând asupra femeii, dar și asupra
întregii societăți românești. Campania este bazată pe faptul că Viața
este un dar din partea lui Dumnezeu, că sarcina este un privilegiu
și o oportunitate și că viața umană are valoare de la concepție până
la moarte.
Ca practică, campania își propune atragerea atenției opiniei publice
privind valoarea vieții și a faptului că avortul nu este o măsură
contraceptivă, mobilizarea comunității în sprijinul dreptului la
viață al celor nenăscuți, conștientizarea comunității cu privire la
demnitatea umană și solicitarea intervenției lui Dumnezeu prin
post și rugăciune.
Timp de 40 de zile, 12 ore pe zi, mai mulți voluntari și reprezentanți ai
societății civile sunt prezenți în tăcere în fața spitalelor de ObstetricăGinecologie din orașele participante, cu pancarte pro-viață, pliante și
broșuri. Scopul campaniei nu este de a manifesta împotriva cuiva, ci
pentru a susține dreptul la viață a copiilor nenăscuți.
Află mai multe: 40.proviata.ro

Marșul Învierii
Marşul Învierii de la
Timişoara, care de 27 de
ani adună laolaltă toate
confesiunile din oraş, se
desfăşoară în a doua zi de
Paşte. Mii de credincioși
participă și se bucură de spiritul Sărbătorilor Pascale.
Istoria Marşului Învierii începe imediat după Revoluţie, în a doua
zi de Paşti a anului 1990. În primul an a avut loc doar o adunare în
Parcul Rozelor în Timișoara, la care au participat 6.000 de persoane.
A fost o premieră în România, toate confesiunile demonstrând că
pot trăi în armonie.
Această manifestare este organizată anual de Asociația Evanghelistică
și de Caritate Isus Speranța României, în colaborare cu bisericile
creștine și Consiliul Local Timișoara. Evenimentul a fost iniţiat de
regretatul pastor Petru Dugulescu, cu scopul de a proclama în mod
public Învierea lui Isus Hristos pe străzile orașelor din România.
„Cred că este o ocazie binevenită pentru Biserica creștină să poată
ieși dintre ziduri în mijlocul lumii, în oraș și să proclame acest
eveniment istoric atât de important pentru fiecare creștin: învierea
Domnului nostru” a spus Adrian Stupar, participant, prezbiter
biserica Elim, Timișoara.
Reportaj difuzat în cadrul emisiunii Mapamond Creștin.
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Ieșua descoperit prin Paștele evreiesc
documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Duminică, ora 22:30

LUNI 26 martie

MARŢI 27 martie

MIERCURI 28 martie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 01:30 Trăiește-ți viața! 02:00
Realități și perspective 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 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 pentru Slujire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Castelul minunat 10:30 Biserica Punctul
Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Stând în spărtură pentru Israel (r) 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Dragostea așteaptă (r) 12:30
Concurs biblic (r) 13:00 Mapamond Creștin
(r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai mult (r)
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (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
Bine sau dumnezeiesc? 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 Cartea
Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00 Little
Jessica 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Încă o șansă
căsniciei (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Cele 6 minuni de la
Golgota (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Little Jessica (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Redemption way

Jenny Paine este o asistentă
medicală ce simte chemarea
de a le oferi pacienților ei nu
numai îngrijirea trupească, ci și a
sufletului. Atunci când prietena
ei din copilărie este adusă la
azil, încercările lui Jenny de a-și
împărtăși credința creștină
către ea sunt respinse furios. Cu
19:00 Cele 6 minuni de la Golgota 19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53 timpul, Jenny trebuie să-și pună
19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult documentar
documentar
documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios credința în Dumnezeu printr-un
19:30 Bine sau dumnezeiesc? seminar biblic străin
străin
sacrificiu care îi va schimba viața.
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 Încă o șansă căsniciei film artistic
22:00 Dragostea așteaptă film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

20:00

JOI 29 martie

VINERI 30 martie

SÂMBĂTĂ 31 martie

DUMINICĂ 01 aprilie

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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Grădina
îngerilor 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Lupta cea grea
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Misterioasa profeție din
Isaia 53 (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Bine sau dumnezeiesc? (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Înțelepciune
TV (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Ferma stejarilor (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 Zidurile inimii mele
09:00 Cartea Cărților 09:30 Fabrica razei de
soare 10:00 How can you be sure that you
will spend eternity will God (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Film (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Mai mult decât
un miracol (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 How
can you be sure that you will spend eternity
will God 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Casă sau cămin? Căsnicia
18:30 Trăiește-ți viața!

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
Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților
09:30 La drum, Frills! 10:00 Negrișorul care
a vrut o carte 10:30 Alfa Omega în obiectiv
(r) 11:00 Redemption way (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 La drum,
Frills! (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 /Lecții tari 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)

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

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

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk- televiziunii
17:30 Inima închinării program muzical
show
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
18:30 Gaither pentru România (r) progr muz străin
19:00 Două sărbători ale eliberarii: Purim și 19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască 18:00 Lucrători cu pasiune program religios
Paștele documentar
documentar
19:00 Secția de poliție (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:30 Club 700 magazin TV
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin știri
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:30 Concurs biblic magazin TV
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Secția de poliție film serial
22:00 Redemption way film artistic
22:00 Suflet gol film artistic
22:30 Ieșua descoperit prin Paștele evreiesc
23:30 Muzică
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
muzical străin
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 26 MARTIE

MARŢI 27 MARTIE

MIERCURI 28 MARTIE

SÂMBĂTĂ 31 MARTIE

DUMINICĂ 01 APRILIE

22:00 Dragostea
așteaptă film artistic

22:00 Încă o șansă
căsniciei film artistic

22:00 Lupta cea grea

19:30 Club 700
magazin TV

20:30 Concurs biblic
magazin TV
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film artistic

experiment. Această țară a fost 1000 de ani
prima putere a lumii, de la Carol cel Mare
au dominat scena politică, intelectuală și
culturală a lumii dar, după acel eveniment, s-a
terminat cu influența franceză.

Revoluția franceză, Iluminismul,
sexualitatea și valorile creștine
Creștinismul a adus multe schimbări benefice
în diferite compartimente ale societății umane.
În cadrul familiei, creștinii erau cei care salvau
copiii aruncați de pe stânci sau abandonați pe
străzi. Creștinismul a adus eliberarea sclavilor,
înființarea spitalelor, a educației și a școlilor.
Tot ceea ce este în prezent bun în societate e
datorită creștinismului.
Noi, în sistemul comunist, am celebrat că
Revoluția Franceză (1789) și iluminismul au
fost cel mai înalt punct al iluminării, al ruperii
jugului religiei și obscurantismului religios,
degradant. Ni s-a reprezentat doar partea
Liberté, égalité, fraternité, fără să se arate
ce a însemnat asta pentru francezi. Vorbim
doar despre ce a însemnat această culme
a cunoașterii, a descoperirilor științifice,
ridicarea omului din întunecatul Ev Mediu,
vorbim de descătușarea lui de religie ca ființă
liberă, pentru a nu mai gândi în dogmele
înguste ale religiei, să scape de Inchiziție. Fără
să spună ce s-a întâmplat după aceea.
În 1793, Revoluția Franceză a declarat război
deschis lui Dumnezeu și religiei. Au ars
bibliile și cărțile de rugăciuni și au interzis
creștinismul ca religie recunoscută legal în
Franța. Inclusiv cardinalul de Paris a venit cu
un sobor de preoți, și-a pus mitra pe masa
Adunării Naționale Franceze și a declarat:
„Ce am învățat eu până acum pe alții a fost
o ticluire a preoților, o minciună. De acum
înainte, îmbrățișez cultul nou al libertății”.
Au adus o dansatoare cunoscută ca model al
sexualității și au declarat-o regină a libertății.
Au adus-o la Adunarea Națională Franceză cu
cea mai frumoasă caleașcă apoi, cu fanfară,
au dus-o în catedrala Notre Dame de Paris,
au dat-o jos pe Sfânta Maria și au pus-o pe
aceasta în loc, ca zeiță a sexului. Acesta
e iluminismul. Asta e ceea ce înseamnă
raționalismul și modernismul. Întotdeauna
are de-a face central cu sexul. Pentru că acela

este instinctul cel mai puternic din om, la el se
apelează. Când are loc desacralizarea sexului
și a familiei, are loc și moartea societății.
În zelul lor de a da afară orice este creștin,
francezii au scos ziua de duminică și au făcut
săptămâna de 10 zile, iar a zecea zi era timp
al petrecerilor. I-au ucis pe cei care n-au dorit
să se ralieze la decretele lor, pe credincioșii
care au stat tari. A urmat o perioadă numită
‘Domnia Terorii’ (1793-1794), în care se
vindeau unii pe alții și se ucideau. Aveai o
problemă cu vecinul? Îl turnai ca fiind contra
Revoluției, ei veneau după el și îl executau, fără
mare procedură de judecată. Ghilotina lucra
continuu, cadavrele erau atât de multe, încât nu
mai puteau fi îngropate. Râul Loara era plin de
cadavre, până la mare. Corbi în cârduri uriașe
se desfătau cu carnea francezilor. 40.000 de
francezi nevinovați au murit datorită Liberté,
égalité, fraternité - moarte și distrugere.
Unii zic că i-a bătut Dumnezeu. Dar
Dumnezeu judecă să ne lase în mintea noastră
blestemată, e suficient. Își retrage mâna și lasă
fără frâu pornirea rea și demonică din noi,
și ne ucidem între noi mai rău ca animalele.
Iluminiștii au impus cea mai strictă și
diabolică dictatură, și tot ei se leagă de
Inchiziție - „Inchiziția a ucis atâția oameni...”
De fapt, Inchiziția a ucis în 300 de ani doar
3.000 de oameni, acesta e numărul ‘uriaș’ al
celor lichidați de Inchiziție. Dar nu se spune
nimic despre faptul că francezii, în trei ani și
jumătate, au ucis 40.000 de oameni în numele
‘libertății de gândire’, a ‘iluminismului’, a
‘egalității și fraternității’.
După 3,5 ani de dictatură, Adunarea Franceză
s-a strâns și a spus: „Nu mai putem continua
așa. Dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L
înființăm, poporul nu poate trăi fără El”. Au
dat drepturile înapoi Bisericii și au restaurat
ordinea lăsată de Dumnezeu. Dar Franța
nu și-a mai revenit niciodată după acel

Ne uităm la Europa și multă vreme i-am
admirat pe nemți. Dar dacă nu ar lucra
românii, arabii sau turcii pentru ei, nemții
nu ar avea cu ce plăti pensiile bătrânilor. Au
îmbrățișat confortul, au un singur copil și li
se pare suficient. Iar dacă nu au copii, atunci
‘își pot trăi viața’, pot călători și își pot împlini
propriile plăceri. Dar ne mirăm acum că
Germania sau Franța sunt acolo unde sunt?
Singurul Dumnezeu în Paris este Allah, nu
e Dumnezeul creștin, francezii nu cred în
Dumnezeu. Cred că francezii au pierdut
războiul, cu o singură excepție posibilă. Dacă
nu vine o trezire spirituală care să-i întoarcă
cu fața spre Dumnezeu, ei și-au pierdut locul
și moștenirea pe care Dumnezeu le-a dat-o.
Zona marilor lacuri din Africa era
condamnată la exterminare. Aproape 25%
din populația mai multor țări erau infestate
de SIDA și fără șansă să aibă vreun viitor,
din cauza sexului liber și a promiscuității
sexuale. Conducătorii religioși din Uganda
au căutat o soluție și singura soluție a fost
ABC-ul: abstinență, credincioșie în relația de
cuplu (și un singur partener, ca alternativă
la a avea mai mulți parteneri sexuali, un
principiu biblic care a primit o importanță
uriașă datorită epidemiei SIDA, n.red.) și
folosirea prezervativului (ABC e acronim în
engleză pentru Abstinence, Be faithful, use a
Condom). Au implementat acest program ce
a dus în 5 ani la înjumătățirea celor care erau
infestați de SIDA și la recuperarea națiunii.
Se poate estima pierderea imensă a 22 de
milioane de vieți (avorturi înregistrate oficial
în România, 1958-2014, n.red.)? Cum ar fi fost
România cu 22 de milioane de vieți? Tineri de
20-30 ani, capabili... Și cum ar arăta familiile?
Familii care să nu fie devastate de duhul de
moarte și boală și de toate consecințele pe care
le aduce avortul, devastările din sufletul din
viața de familie. România ar fi fost un petic de
cer, dacă nu ne-am fi ucis copiii și n-am fi adus
blesteme asupra noastră. Și tragedia e că nu
ne-a silit nimeni. Chinezii au fost siliți să facă
avort de guvernul lor, ca metodă de a controla
populația ce creștea prea mult (fiecare
familie putea avea maxim un copil, n.red.).
În consecință, fiecare familie de chinezi și-a
dorit să aibă băiat. Iar acum e un surplus de
băieți, dar nu sunt fete. Și e un furt de femei
peste tot, o dereglare completă a fibrei sociale.
Experimente care mai de care mai toxice,
începând cu Revoluția Franceză și terminând
cu experimentul China. Iar noi, românii,
facem parte exact din același experiment ca
cel chinez. Ce tragedie pentru noi, atunci
când călcăm legile drepte, sfinte și înțelepte
ale lui Dumnezeu!
Extras din em. Realități și perspective 39 - Ce
spune Biblia despre sexualitate, cu Titus Colțea,
pastor și medic, SUA. Pictură: Eugene Delacroix.
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Familia și ideologia marxistă
» Interviu cu prof.dr. Iosif Țon
Azi trăim o epocă similară cu cea dinainte
de 1989. Ne reîntâlnim cu marxismul care
ne-a nenorocit 40 de ani. Nu credeam
că marxismul va reînvia și că va trebui
să vorbim din nou românilor despre el.
Aduceți-vă aminte ce ne-a adus marxismul!
Lenin aștepta ca, după ce comuniștii vor
birui în Rusia, țările din Apus vor urma și ele.
Spre suprinderea lor, nimeni nu a îmbrățișat
marxismul în Europa. Întemeietorul
partidului comunist italian, Antonio
Gramsci, s-a dus la Moscova în 1921 ca să
înțeleagă ce să facă pentru ca marxismul să
triumfe și în Europa Apuseană. După un
an și ceva, a revenit în Italia și a pasat unui
grup de marxiști de la Frankfurt noua idee
că aici nu se începe cu revoluția violentă, ci
trebuie demolată mentalitatea care se opune
revoluției marxiste.
Ei au pus la punct un plan ca să distrugă
mentalitatea europeană, creștină. Pentru
a pregăti revoluția marxistă, trebuia întâi
distrusă ideologia creștină. Propaganda
marxistă propulsată de grupul de la
Frankfurt a dat rezultate vizibile. Un rezultat
este expresia „corectitudine politică”. De
exemplu, un profesor care nu se ține de
definiția științifică materialistă a lumii nu
mai e „politically correct” și nu mai primește
fonduri și beneficii.
Grupul de la Frankfurt s-a refugiat în
SUA pentru o vreme, stând în New York
la Columbia University, dar în 1946 s-au
reîntors la Frankfurt și au continuat. În
America, ei au semănat ideile lor, iar
rezultatul e că acum, în SUA, universitățile
sunt pline de profesori marxiști. Iar
consecința este că la ultimele alegeri
primare din America, rivalul lui Hillary
Clinton a fost un socialist (Bernie Sanders,
contracandidat la nominalizarea Partidului
Democrat pentru alegerile prezidențiale,
n.red), care s-a declarat deschis socialist
și nimeni nu a sărit în sus. Dimpotrivă,
tineretul a alergat să-l susțină. În America,
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dintr-odată, creștinii evanghelici (marea
majoritate), s-au simțit asaltați. Când a venit
Trump cu promisiunea că va reda creștinilor
libertățile, creștinii s-au coalizat lângă el. Se
știe că 70% dintre evanghelici au votat cu
Trump, ceea ce a dus la victoria lui în alegeri.
Marxiștii au pornit în Europa mai masiv după
Război. Țelul principal a fost distrugerea
creștinismului. Pentru acest lucru, trebuia
distrusă familia prin convingerea lumii că
familia e o închisoare pentru femei. Simone de
Beauvoir, celebra feministă din Franța, spunea:
„Familia e o închisoare și femeia trebuie să se
elibereze din închisoare”. Apoi, tinerii trebuie
îndoctrinați că sunt liberi să facă ce vor, fără
limite. Toate aceste lucruri au început să fie
mai vizibile în Uniunea Europeană.
UE a fost creată de câțiva oameni foarte
religioși, inclusiv Robert Schuman, primministru al Franței. Întemeietorii Europei
au stabilit de la început că religia e absolut
liberă în UE și că te poți atinge de orice,
dar de religie nu. Acesta e un principiu
pe care trebuie să îl înțelegem. Polonezii,
atunci când au intrat în Uniunea Europeană
și au văzut acolo propaganda împotriva
creștinismului, și-au spus că dacă se luptă
cu marxiștii doar pe principii de drept
european, vor pierde, deoarece drepturile
omului sunt sacrosante. Și atunci au hotărât
să facă din această problemă una a religiei.
Au avut înțelepciunea să Îl declare pe Isus
Hristos rege al Poloniei (19 noiembrie 2016,
într-o ceremonie simbolică în Cracovia în
care au participat președintele Poloniei și
parlamentari polonezi ai partidului PiS –
Lege și Justiție, n.red.). Care era mesajul? „În
Polonia să nu veniți cu idei marxiste și cu
așa-zisele drepturi ale omului ale LGBTQ!
Primează religia și regalitatea Domnului Isus
asupra noastră. Nu vă atingeți de noi, pentru
că acestea sunt probleme ale religiei noastre”.
Același lucru l-au făcut și ungurii. Când faci
din această problemă una a religiei, ceilalți
nu te mai pot ataca.
Dintr-odată, în România apare o coaliție
a tuturor religiilor creștine, care adună 3

milioane de semnături pentru a se scrie
în Constituție că familia e formată de un
bărbat și o femeie. În Matei 19, Domnul
Isus spune: „De la început, Domnul a făcut
bărbat și femeie și i-a unit, iar ceea ce a unit
Dumnezeu, omul să nu despartă”. Când
scriem în Constituție că familia e uniunea
între un bărbat și o femeie, noi scriem acolo
cuvintele lui Isus Hristos. Domnul Isus
devine Regele României, simbolic desigur, la
polonezi e declarat Rege în Parlament. Dar,
de fapt, facem același lucru: spunem Europei
de Apus că ne-am săturat de marxism, că nu
vrem să fim manipulați și că dorim să scriem
în Constituție cuvintele Domnului Isus. Cu
orice legi și drepturi ați veni, noi declarăm
că problema aceasta e o problemă de religie.
Și subiectul e închis. În acest fel ne apărăm.
De 10 ani aud prorocii care spun că din
România va începe o trezire care va influența
și Europa de Apus, atât de înghețată față de
religie. Am fost sceptic inițial. Românii nu
au niciun mecanism prin care să spună ceva
Europei, și orice am spune, nu ne ascultă.
Dar, dintr-odată, avem un mecanism.
Putem spune Europei că nu îi ascultăm pe ei
să ne pervertească familia și copiii, ci punem
în Constituție cuvintele lui Isus și spunem că
problema aceasta a familiei e o problemă a
religiei creștine din România.
Toți cei care sunt la originea ingineriei
sociale marxiste tremură deoarece, pe lângă
Ungaria și Polonia, apare și România, și
împreună spunem Europei de Apus că au
avut destul de suferit în întunericul marxist
numit de voi iluminism. E o construcție
diabolică și nu mai dorim să intrăm în
jugul acesta. Ca să ne apărăm familia și
religia noastră creștină, trebuie să scriem
în Constituție că familia e alcătuită pe baza
lui Dumnezeu, formată dintr-un bărbat și
o femeie. Familia e o problemă a religiei
noastre creștine. Facem din ea o problemă
de religie tocmai ca să nu se vină cu alte legi
și reguli. Câtă vreme e o problemă de religie,
nu te poate ataca nimeni în Europa. Ieșiți
la vot și votați DA la referendumul pentru
familie. În acest fel, ne apărăm de o nouă
revoluție marxistă.
Nu limităm drepturile omului sau dreptul
la liberă exprimare prin modificarea
Constituției. Noi îi iubim pe toți oamenii,
inclusiv pe homosexuali și le respectăm
dreptul de a face ce vor în dormitorul lor. Ce
nu vrem este ca ei să facă o familie, ca mai
apoi aceasta să primească dreptul de a adopta
copii. Noi nu le negăm niciun drept, dar nu
le dăm drepturi mai multe decât ar trebui
să aibă. Îi respectăm așa cum sunt, dar nu le
dăm drepturi. Ei vor vrea mai apoi ca toată
societatea să își aleagă sexul, inclusiv copiii.
Și alte demersuri legislative, cum ar fi
avorturile sau căsătoriile între sexe, se leagă
atâta vreme cât noi ținem la religia noastră
creștină, cât timp facem din acestea un

element de religie. Avortul e uciderea unui
prunc în pântece și încălcarea poruncii
de a nu ucide. În momentul în care noi, ca
români, avem demnitate creștină, atunci
putem face corp comun, spunând că avem
niște valori pe care Dumnezeu ni le-a dat
și vrem să le păstrăm, indiferent ce ar zice
Consiliul sau Parlamentul Europei, unde
se fac legile pe care vor să ni le impună. Nu
avem cum ne apăra decât în acest fel. Nu
putem accepta acele legi pentru că încalcă
dreptul nostru la religie.
Citește Predica de pe Munte (Evanghelia
după Matei cap. 5-7). Cum ar fi dacă această
predică, considerată Constituția Împărăției
lui Dumnezeu, ar deveni Constituția mea
personală și a familiei mele, și apoi ca țară
am trăi după Predica de pe Munte? N-ar
mai fi corupție, hoție sau huliganism... Să ne
întoarcem la Isus Hristos, Regele României.
Și dacă trăim după învățăturile Lui, vom fi alți
oameni și o altă societate. Citiți cartea mea, „O
țară ideală”, acolo descriu cum ar fi schimbate
toate sectoarele societății românești dacă am
trăi după învățăturile lui Isus.
Sunt credincioși care vor doar să se roage,
fără a ieși în spațiul public pentru a-și spune
părerea în probleme de interes național. În
1974, am scris o cărticică numită Manifestul
creștin, în care explicam falimentul
marxismului de a produce omul nou și
cum numai Domnul Isus poate schimba
natura omului. Am avut tupeul să duc un

exemplar la biroul lui Ceaușescu pentru
fostul președinte. Răspunsul a fost 7 polițiști
la casa noastră din Ploiești la 6 dimineața,
percheziție și arest la domiciliu și 6 luni
de anchetă penală pentru că puneam în
primejdie securitatea statului.
Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel încât au
renunțat la proces și mi-au dat drumul.
M-am dus la Cluj, unde m-am întâlnit în
Piața Păcii cu un dentist. Când m-a văzut,
din cauză că auzise la Europa Liberă prin
câte am trecut, m-a întrebat despre ce
anume am scris. I-am spus. M-a întrebat:
„Vezi tu toată lumea asta din piață? Toți ar
fi de acord cu tine. Dar nu se bagă, tu de ce
te bagi? Nu poți să stai în pătrățica ta și să-ți
vezi de viață?”
E ceva tipic românesc - de ce să mă implic
eu? Dacă sunt român și dacă iubesc adevărul
lui Dumnezeu indiferent de ce îmi fac alții,
eu îmi ridic capul și vorbesc. Și mă tem că
și acum la referendum ne vor spune: „Stai
în pătrățica ta și vezi-ți de ale tale”. Dar nu
vedem la ce se expune țara noastră. Și e
mare lucru e să te ridici în picioare, să mergi
și să te implici!
Mai e o obiecție la care aș vrea să răspund.
Unii se întreabă de ce să ne impună statul
ce fel de familie să avem. Dragii mei, nu
statul ne impune, ci ar vrea mai degrabă
să ne ia tot ce e creștinesc. Noi trebuie să
ne apărăm drepturile noastre de creștini și

să ne afirmăm credința noastră în spațiul
public. Dumnezeu zice: Caut un om care să
mijlocească pentru țară și, dacă aș găsi unul,
nu aș nimici țara. Dar nu găsesc niciunul.
Oare astăzi nu sunt 6 milioane, câți trebuie
să meargă la vot, care să nu considere că e
prea mare efort să meargă să voteze DA? Și
să spunem statului că asta zice Dumnezeu, să
spunem statului ce fel de țară vrem să avem.
Biserica Îl reprezintă pe Domnul Isus
Hristos. Isus nu a spus să ne închidem
într-un ghetou, ci să predicăm Evanghelia
la toate națiunile și să-i învățăm ceea ce El
ne-a învățat. Trebuie să formăm gândirea
cristică a națiunii în care trăim. E porunca
Domnului Isus, să ducem învățătura
Domnului Isus în medicină, învățământ,
justiție, economie sau politică, peste tot. Noi
așa evanghelizăm și ucenicizăm națiunea,
învățând-o să trăiască după învățăturile
Domnului Isus.
Bătălia pentru familie este o șansă de a alege
între Isus și Marx. Ori acceptăm ingineria
socială marxistă ce vrea să pervertească
familia și copiii, ori Îl acceptăm pe Domnul
Isus, a cărei trăsătură primordială a fost
valoarea fiecărui om. Singurul care ne
prețuiește cu adevărat este Isus Hristos.
Marx și Lenin au omorât 60 de milioane de
oameni în lagărul socialist.
Extras din Emisiunea Realități și perspective
- Familia și ideologia marxistă, cu Iosif Țon.

Cine a fost Karl Marx?

A trăit între anii 1818-1883. În anii de liceu,
Karl Marx a fost devotat relaţiei lui cu Isus
dar, după absolvirea liceului, la 18 ani, ceva
teribil s-a întâmplat în viaţa lui, poate o
experienţă traumatică, dar asta l-a făcut să
devină un revoltat împotriva lui Dumnezeu.
Marx n-a devenit ateu, ci un revoltat
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva
tuturor oamenilor.
Să ne uităm acum la „măreţul” plan al
lui Karl Marx de a transforma omenirea.
Împreună cu colaboratorul lui, Friedrich
Engels, începând din 1844, au pornit la
îndelungata şi perseverenta lor lucrare de a
transforma fundamental natura şi societatea
umană. Pentru asta, şi-au stabilit ca ţel
primordial transformarea căsătoriei şi a
familiei naturale, tradiţionale şi biblice.

Iată, pe scurt, ce obiective au formulat ei:
abolirea (desfiinţarea) proprietăţii private,
abolirea dreptului la moştenire, terminarea
oricărei educaţii în familie, inclusiv orice
educaţie religioasă, dizolvarea monogamiei
în căsătorie, introducerea vieţii sexuale
înainte de căsătorie şi a sexului în afara
căsătoriei, introducerea şi tolerarea
vieţii sexuale a femeilor necăsătorite,
naţionalizarea lucrărilor din casă, trecerea
femeilor la lucrul în fabrici, mutarea copiilor
în „crescătorii” de copii, separarea copiilor
de părinţi şi integrarea lor în comunităţi
colective, separat de părinţii naturali şi, mai
presus de toate, dreptul şi datoria statului
de a creşte şi educa copii. În cuvintele lui
Engels, „familia unitară încetează să mai fie
unitatea economică a societăţii. Lucrul în
casă încetează să mai fie o funcţie a soţului
și a soţiei şi devine o industrie socială,
societatea are grijă de toţi copiii, fie că ei
sunt născuţi legitim sau nu.”
O idee fundamentală este că copiii nu sunt ai
părinţilor care i-au făcut, ci sunt proprietatea
statului. De aceea, statul trebuie să-i preia de la
părinţi şi să-i educe cum crede el de cuviinţă.
Statul decide ce fel de oameni vrea să producă
şi o face printr-un nou fel de educaţie, făcută
în instituţii speciale de creştere a copiilor.

Desigur, Marx era conştient că majoritatea
oamenilor nu vor accepta un asemenea sistem
şi spune deschis că lucrul acesta trebuie făcut
prin „mijloace despotice”. Dictatura şi forţa
brută, duse până la distrugerea fizică a celor
ce se opun, era prevăzută deja din planul
iniţial al lui Marx şi Engels.
Alte elemente ale acestui plan de distrugere
a societăţii umane, aşa cum o cunoaştem
noi, vor fi adăugate de neomarxiştii din
secolul al XX-lea, dirijaţi de şcoala de la
Frankfurt. Printre aceste noi elemente:
încurajarea pornografiei şi a sexului fără
limite la tineri şi distrugerea familiei prin
dominarea societăţii de către homosexuali
şi lesbiene şi, mai nou, de transgender. În
grădiniţele din Franţa (promotoarea nr.1 a
neomarxismului) copiii sunt învăţaţi să nu
mai folosească termenii de „tată” şi „mamă”,
ci cei de „provider nr. 1” şi „provider nr.
2” (traduse în româneşte, probabil, ca
„îngrijitorul nr. 1” şi „îngrijitorul nr. 2”).
Această totală transformare a societăţii
umane este numită „inginerie socială”, planul
marxist de totală degradare şi dezumanizare
a omului şi a societăţii umane.
Extras dintr-un articol publicat de Iosif Țon
pe site-ul www.iosifton.ro.
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Semnificația Paștelui I
documentar

Joi, ora 19:00

LUNI 02 aprilie

MARŢI 03 aprilie

MIERCURI 04 aprilie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 01:30 Trăiește-ți viața! 02:00
Realități și perspective 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 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 pentru Slujire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Castelul minunat 10:30 Centrul Creștin
Caleb (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Stând în spărtură pentru Israel (r) 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (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
Cartea Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Fiul meu, Mântuitorul meu
(r) 12:00 Zorii victoriei (r) 12:30 Concurs
biblic (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Săptămâna care a schimbat lumea (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi 15:00 Cartea Cărților (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
Bine sau dumnezeiesc? 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 Cartea Cărților
09:30 Aripi de înger 10:00 Șapte veniți din
rai 10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Apostolul Petru și cina cea
de taină (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel? (r) 13:30 Cele 6 minuni de la
Golgota (r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Aripi de înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară) (r)
17:00 Șapte veniți din rai (r) 17:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 18:00 Două împărății
în conflict (r)

Vineri, 22:00

documentar

Premieră:
Prophecies of the
Passion

Acest documentar de neuitat
dezvăluie planul lui Dumnezeu
pentru răscumpărarea omenirii
și speranța veșnică pe care El o
oferă tuturor celor care Îl acceptă
pe Isus ca Mesia cel promis. O
privire extraordinară asupra
profețiilor mesianice îndeplinite
19:00 Cele 6 minuni de la Golgota 19:00 Isaia 53 - o profeție misterioasă
în ultima săptămână a vieții lui
19:00 Săptămâna care a schimbat lumea documentar
documentar
documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios Hristos pe pământ.
19:30 Bine sau dumnezeiesc? 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 Apostolul Petru și cina cea de taină
22:00 Fiul meu, Mântuitorul meu film artistic film artistic
23:00 Zorii victoriei film artistic
23:30 Muzică
23:30 Muzică

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

20:30 Călătoria program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Ultima cină a lui Mesia documentar
23:00 Celălalt mag film artistic
23:30 Muzică

JOI 05 aprilie

VINERI 06 aprilie

SÂMBĂTĂ 07 aprilie

DUMINICĂ 08 aprilie

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 Portretul
biblic al căsătoriei 09:00 Cartea Cărților
09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Sonia se
prezință 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Ultima cină a
lui Mesia (r) 12:00 Celălalt mag (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Două sărbători ale eliberarii: Purim
și Paștele (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Bine sau dumnezeiesc? (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program
pentru
minorități
etnice
(maghiară) (r) 17:00 Sonia se prezință (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 Zidurile inimii mele
09:00 Cartea Cărților 09:30 Fabrica razei de
soare 10:00 How can you be sure that you
will spend eternity will God (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Suflet gol (r) 12:30 Viața așa cum e (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Semnificația
Paștelui I (r) 14:00 Dincolo de bariere (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Fabrica razei de soare (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (germană) (r) 17:00 How
can you be sure that you will spend eternity
will God 17:30 Vieți în lumină/ Întrebări
esențiale 18:00 Casă sau cămin? Căsnicia
18:30 Trăiește-ți viața!

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
Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților
09:30 La drum, Frills! 10:00 Ochelarii lui Nea
Fane 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Prophecies of the Passion (r) 12:00 Isus, fiul
lui Dumnezeu (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 La drum, Frills! (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 Cum sărbătorim Paștele
10:00 Lecția de biologie /Lecții tari 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 Cum
sărbătorim Paștele (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

RECOMANDĂRI ZILNICE

17:30 Puterea rugăciunii program religios
19:00 Pesah - cina cea de taină evreiască 18:00 Lucrători cu pasiune program religios
documentar
19:00 Vino, urmează-Mă! (r) film serial
19:00 Semnificația Paștelui I documentar
19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Club 700 magazin TV
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 20:30 Rădăcini și reflecții program religios străin Mijlociu
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Prophecies of the Passion documentar 21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Isus, fiul lui Dumnezeu documentar
22:00 Viitorul bisericii documentar
23:00 Vino, urmează-Mă! film serial
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele
23:30 Muzică
muzical străin
sexualității

18

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 Concurs biblic magazin TV
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
22:30 Eu cred în Paște film artistic
23:30 Pasiune pură progr. despre probl sexualității

LUNI 02 APRILIE

MARŢI 03 APRILIE

MIERCURI 04 APRILIE

JOI 05 APRILIE

DUMINICĂ 08 APRILIE

22:00 Fiul meu,
Mântuitorul meu film

22:00 Apostolul Petru
și cina cea de taină film

22:00 Ultima cină a lui
Mesia documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show in direct

22:30 Eu cred în Paște

artistic
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artistic

film artistic

Povestea Drumului Crucii

Drumul Crucii,

din nou pe străzile din România
În Săptămâna Patimilor, 70 de actori amatori pun în scenă procesul
răstignirii Mântuitorului. Denumit sugestiv Drumul Crucii - Cu
moartea pe moarte călcând, reprezentația arată într-un mod dramatic
momentele suferințelor lui Isus Hristos. Dramatizarea e realizată de
un grup de credincioşi din mai multe confesiuni religioase, pentru a
demonstra că în creştinism nu sunt graniţe. Ei întruchipează personajele
scenelor biblice, precum: Isus Hristos, soldaţii romani, Pilat din Pont,
Baraba, Maria şi alte personaje, îmbrăcați toți în costume de epocă.
Drumul Crucii s-a desfășurat în 2017 în cinci orașe din România, locațiile
pentru 2018 urmând să fie anunțate pe site-ul www.drumulcrucii.ro.
Iată câteva interviuri dintr-un reportaj despre Drumul Crucii din 2017,
difuzat în emisiunea Mapamond Creștin pe AOTV.
„Foarte frumoasă reprezentația și foarte realistă. Chiar am crezut că
îi vor bate cuiele. Foarte frumos! Felicitări celor de la Drumul Crucii
pentru faptul că au venit și la noi în oraș, după atâta timp. Sper ca
lumea chiar să simtă și să înțeleagă mesajul de Paște, mesajul ce
înseamnă că Hristos cu adevărat este viu!” (Cosmin Canea, spectator).
„De multe ori, în timp ce făceam reprezentația, îmi venea să plâng,
mă uitam la ceea ce se întâmplă și mă gândeam că e mult mai puțin
decât ceea ce a fost cu adevărat.” (Oana Sucilea, actor voluntar).
Artistul ceramist Dan Leș, inițiatorul proiectului Drumul Crucii,
care joacă și în rolul Mântuitorului vrea să ne amintească în imagini
cutremurătoare de adevărata semnificație a Paștelui: „Ce mă
motivează e faptul că românii răspund într-un număr atât de mare.
Această sărbătoare este importantă pentru creștinătatea română.
Cea mai importantă, deoarece reprezintă moartea și învierea lui Isus
Hristos. Suntem un țepuș în fața unui mare tăvălug, consumerismul,
iar românii riscă să își piardă valorile, tradiția și sărbătoarea aceasta
sfântă. Cred că este important să le spunem românilor că această
sărbătoare este importantă. Noi o facem prelucrată vizual în mijlocul
lor. Sunt lovituri grele, de multe ori nu ne ies trucajele. O mai încasez
în plină figură. Dar cred că mulți care au fost aici au fost marcați.
Am văzut fețe plângând. Am văzut oameni bătrâni și copii care erau
afectați și plângeau. Eu cred că datoria părinților e să le explice acasă
copiilor ce s-a întâmplat acum 2000 de ani.”
„Din perspectiva unui soldat, nu e chiar ușor. E prima dată când
particip la această procesiune. Am rămas impresionat de oamenii
care vin să vadă Drumul Crucii. Și ei sunt foarte impresionați. Unii
oameni au plâns. Alții erau la început foarte flegmatici, dar la sfârșit
au venit și mi-au strâns mâna, spunându-mi că ce am făcut este un
lucru extraordinar și că ne așteaptă să venim și în alți ani.” (Petru
Iovanovici, actor voluntar, soldat).
„În decursul anilor cu Drumul Crucii, reacțiile oamenilor sunt
diferite, fiecare are modul lui de a se raporta. Scopul nostru final este
de a le arăta oamenilor practic ce reprezintă Sărbătoarea Paștelui.
Ducem lipsă de informație și, de multe ori, nici informația existentă
nu e corectă. Cred că, cu această reprezentație, scoatem în evidență
faptul că Hristos este Cel care reprezintă tot ce înseamnă sărbătorile
de Paști.” (Sorin Antal, actor voluntar, Pilat).

În preajma Sărbătorilor de Paşti (acum 15 ani) eram la Bucureşti la
o expoziţie de ceramică. Cu cât se apropiau sărbătorile, se accelera
ritmul alergării cumpărătorilor. Oferte de tot felul îţi furau ochii.
M-am oprit o clipă şi gândul care mi-a venit a fost dacă asta e tot
ce facem noi când vin Paştele. Cum am reacţiona dacă L-am vedea
pe Iisus Hristos purtându-şi crucea chiar pe străzile noastre? Am fi
oare atunci dispuşi să ne oprim câteva clipe, să medităm la esenţa
Sărbătorilor Pascale? Cum ar fi posibil să aducem în realitate
această istorie, pe care cu toţii o cunoaştem, dar care în ultima
vreme este tot mai diluată?
Ca răspuns am fost inspirat cu o imagine, pe care o vedeam foarte
clar în mintea mea: se contura puternic imaginea lui Iisus ducânduŞi crucea, înconjurat de soldaţi pe străzile asfaltate. Pentru moment
am văzut o frântură din agonia Lui transpusă în zilele noastre. Am
fost provocat atunci să fac tot ce pot, pentru ca această aducere
aminte să renască în zilele noastre, în memoria omului modern.
Primul pas l-am făcut în anul 2005, când împreună cu un grup de
prieteni am pus în scenă pe străzile din Baia Mare, evenimentele
care au precedat moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Am văzut
atunci că oamenii chiar se opresc din alergarea lor câteva minute,
pentru a onora ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi toţi.
Sigur că noi nu eram decât o reflectare palidă a ceea ce a suferit
Iisus, dar cu fiecare an, prin continuitate, prin idei noi care
completează şirul evenimentelor, prin creşterea numărului de actori
amatori implicaţi, prin caracterul interconfesional, prin sprijinul
autorităţilor, prin atenţia pe care ne-o acordă presa, deci prin harul
Celui de Sus, ne apropiem de ţelul de a aduce în contemporan într-un
mod cât mai accesibil, istoria morţii Fiului lui Dumnezeu pe cruce.
În anii care au urmat, credincioşi din alte oraşe ne-au chemat cu
mare drag să organizăm şi pe străzile lor Drumul Crucii.
Cred că această dramatizare este importantă din două perspective:
pentru comunitate creează cadrul pentru sărbătorirea învierii
Domnului Iisus Hristos, iar pentru fiecare dintre noi poate fi
premisa înţelegerii scopului lui Dumnezeu pentru noi, aşa cum
reiese din Evanghelia după Ioan capitolul 3, versetul 16: „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 viaţă veșnică.”.
Aceasta este o declaraţie pe care nu putem să o luăm decât foarte
personal şi eu ştiu că Dumnezeu mă iubeşte atât de mult, încât
toată vina mea, greşelile, păcatele mele le-a pus asupra Singurului
care le putea purta şi achita: 100% om și 100% Dumnezeu, Iisus
Hristos. El era singurul în stare să plătească în locul meu.
Şi asta mă aduce în faţa întrebării: ce fac eu în legătură cu acest
sacrificiu? Mă întorc la ale mele, ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat? Sau Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care
mi-l face rezolvând chiar El conflictul între mine şi Dumnezeu şi
mă identific cu jertfa lui Iisus Hristos la cruce, pentru ca păcatele
mele să fie efectiv iertate, să ştiu că eu personal m-am împăcat cu
Dumnezeu, să fiu acceptat de Tatăl ca frate mai mic al lui Iisus, să
am nădejdea vieţii veşnice?
Dan Leș | www.drumulcrucii.ro

Teologie Publică
o scurtă introducere

Studiul teologiei nu a fost întotdeauna
apreciat de biserică sau, mai corect spus,
de un anumit segment al bisericii. În multe
biserici, teologia a fost înțeleasă aproape
automat ca un studiu teoretic, abstract,
rațional care nu ar contribui neapărat la viața
și misiunea bisericii. Mai mult, teologia
a fost pusă de multe ori într-o opoziție
și chiar contradicție cu spiritualitatea
adevărată și pietatea credincioșilor. Nu
este surprinzător așadar că studiul teologiei
a fost marginalizat și nu a reprezentat o
preocupare semnificativă pentru unele
comunități evanghelice.
Teologia însă nu este și nu trebuie să devină
un exercițiu anost, teoretic, abstract. Teologia
înseamnă aplicarea Cuvântului viu al lui
Dumnezeu la întreaga realitate a vieții astfel
încât urmașii lui Hristos să poată trăi o viață
adevărată, de credincioșie, să fie martori
adevărați ai singurului Domn și Mântuitor,
Isus Hristos, să fie semne ale noii creații într-o
lume căzută. Teologia adevărată nu este doar
un studiu despre Dumnezeu și intervenția
Lui în creație în mod ultim prin Isus Hristos,
ci este și o experiență care ne îndreaptă în
mod direct către dragostea lui Dumnezeu și
către o viață umană autentică - în armonie cu
Dumnezeu, cu noi înșine, cu semenii noștri
și cu întreaga creație. Teologia este așadar
înțelegere și trăire, este doctrină și viață.
În mod concret, teologia încearcă să
răspundă la întrebările despre credința
creștină în toată plinătatea și complexitatea
ei și despre semnificația acestei credințe
pentru viața Bisericii în lume: Ce înseamnă
să-l urmezi pe Hristos, ca Domn, în
realitățile concrete ale vieții de zi cu zi, în
contextul societății de astăzi? Ce înseamnă
să trăiești sub semnul crucii în societatea
contemporană? Care este modul în care
ne dovedim credincioșia față de Hristos și
suntem martorii săi adevărați în lume?
Slujirea bisericii de astăzi se întâmplă
într-un context foarte complex, cu
provocări de tot felul, cu întrebări dificile,
iar cei ce slujesc trebuie să fie pregătiți să
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răspundă la aceste provocări și să ofere nu
doar răspunsuri punctuale ci și o viziune
biblică, răscumpărătoare și plină de
speranță asupra vieții ca întreg. Educația
teologică are tocmai această menire: ca
printr-o călătorie a minții, a duhului și
a trupului către și în Dumnezeu să ofere
resursele și instrumentele necesare pentru
edificarea bisericii și pentru participarea
ei la misiunea răscumpărării și vindecării
lumii deznădăjduite.

Teologia publică - o introducere

Pentru o astfel de abordare a teologiei
am conceput si am acreditat un program
specific de studii universitare de master
în Teologie Publică, în cadrul Facultății de
Științe Umaniste și Sociale, Universitatea
Aurel Vlaicu din Arad, program axat în
mod deliberat pe aprofundarea rolului
și aportului pe care îl aduce teologia și
credința creștină în spațiul public.

Totodată este un domeniu de studii care
treptat devine tot mai popular în facultățile de
teologie și centrele de cercetare din Europa,
S.U.A., Africa de Sud, Australia, Noua
Zeelandă și Asia. Ne aflăm la mai bine de zece
ani de la lansarea Global Network for Public
Theology și aproape la sfârșitul primului
deceniu de când faimoasa editură Brill a
început publicarea unei reviste de specialitate
intitulată: International Journal of Public
Theology. Aceste două începuturi marchează
date importante pentru toți cei implicați în
studiul teologiei publice - o ramură a teologiei
de acum pe deplin legitimă.

Mai specific, un program de teologie
publică își propune să contribuie la crearea,
menținerea și dezvoltarea unui climat de
pace, dialog și bună înțelegere, să vină
în întâmpinarea provocărilor cu care se
confruntă bisericile în contextul globalizării
prin promovarea unei gândiri creştine
autentice, fundamentale culturii europene și
culturii poporului român; să ofere alternative
viabile la provocările sociale, culturale,
religioase și politice cu care se confruntă
societatea
românească
contemporană;
să furnizeze și să susțină un sentiment al
valorilor fundamentale ale existenței umane;
să discearnă, să demaște și să se împotrivească
oricăror forme de totalitarism și absolutism;
să ofere o viziune asupra conviețuirii
armonioase în contextul alterității și
diferenței și să promoveze o cultură a păcii,
a libertății și a iubirii, o cultură a iertării și a
reconcilierii, o cultură a vieții.

Teologia publică se află într-o fază incipientă
în contextul românesc; la nivel global însă
aceasta este o disciplină teologică în plină
dezvoltare. Este un subiect de studiu care a
captat deja atenția multor cercetători, teologi și
lucrători creștini, un subiect care a dat naștere
la diferite dezbateri și reflecții teologice puse
la dispoziția celor interesați în zecile de cărți și
sutele de articole publicate în ultimii ani.

Teologia publică nu avansează o viziune
teologică nouă, nemaiîntâlnită. Teologii
au fost dintotdeauna preocupați cu
dimensiunea publică a credinței creștine,
cu relevanța acesteia în societate. Această
preocupare generală, însă, a devenit în
anii recenți mult mai intenționată, teologii
creștini căutând modalități diverse de a
interacționa cu contextul social în care se
află. Interesul deosebit acordat unui astfel
de dialog cu societatea se naște, pe de-o
parte, din dorința de a reflecta teologic
la contribuția specifică pe care o aduce
Evanghelia la binele comun și bunăstarea
umană, rămânând totodată perceptivi la
discursul public.

Pe de altă parte, teologia publică încurajează
implicarea credincioașilor creștini în
spațiul public cu scopul de a influența
demersul social, cultural, politic și de a
provoca transformare, nu doar la nivel
personal ci și la nivelul structurilor sociale.
Teologia publică presupune, deci, angajarea
consistentă, din perspectivă creștină, a
spațiului public, în toate dimensiunile lui social, politic, cultural, economic. Teologia
publică pornește de la premisa, dovedită
deja dea lungul istoriei dialogului dintre
creștinism și cultură, că Evanghelia poate și
trebuie să ofere alternative morale, etice și
spirituale la întrebările complexe cu care
se confruntă societatea contemporană.
Teologia publică este preocupată îndeosebi
cu acele chestiuni teologice care adresează
domeniul public - un demers nu numai
relevant ci totodată extrem de urgent în
spațiul Europei Centrale și de Est în general
și în spațiul românesc în particular, un
context post-comunist și post-dictatorial, cu
societăți în permanentă tranziție.

Teologia publică - definiții
Atunci când descriem teologia ca fiind
publică facem referire la o activitate publică,
care se petrece în spațiul public și care ține
de adevărul public. Așa după cum William
Storrar și Andrew Morton afirmă, „teologia
publică are de-a face cu relevanța publică
a unei teologii creștine în centrul căreia se
află preocuparea cu venirea împărăției lui
Dumnezeu în contextul public al istoriei
omenirii.” (Public Theology for the 21st
Century, London, T&T Clark Continuum,
2004, p. 1)
Totodată, Jürgen Moltmann explică: „Subiectul
abordat în studiul teologiei face ca aceasta
să fie o theologia publica. O astfel de teologie
se implică în probleme ce țin de domeniul
public în societățile noastre; este o teologie
care adresează subiecte de interes general prin
prisma speranței în Hristos, pentru împărăția
lui Dumnezeu.” (God for a Secular Society,
London, SCM Press, 1999, p. 1)
Și nu în ultimul rând, Duncan Forrester, un
pionier în domeniu, descrie teologia publică
astfel:
„Teologia publică este... un mod de a vorbi
despre Dumnezeu care ne îndreaptă atenția
spre un adevăr accesibil în mod public, un
mod de a vorbi care contribuie la discursul
public prin mărturia pe care o depune despre
un adevăr care vorbește lumii înconjurătoare
și adresează problemele presante cu care
societatea și membrii ei sunt confruntați...
Teologia publică tratează în mod serios
spațiul public și ceea ce are loc în spațiul
public, căutând în acelaș timp să articuleze
în cadrul spațiului public convingeri specifice
despre adevăr și bunătate... Teologia publică
este mărturisitoare și evanghelică; prezintă
Evanghelia și proclamă Vestea Bună. Teologia

publică rămâne credincioasă
Bibliei și tradiției creștine în
timp ce caută să discearnă
care sunt semnele vremii (ale
contextului) și să înțeleagă
ceea ce se petrece în lume prin
prisma Evangheliei.” (Truthful
Action:
Explorations
in
Practical Theology, Edinburgh,
T&T Clark, 2000, p. 127-128)
Teologia nu ține numai de sfera
vieții private, nu este o funcție a
unei subiectivități individuale.
Se presupune adeseori că
dimensiunea privată a vieții
este clar demarcată și chiar
total separată de cea publică.
În realitate însă acest lucru nu
este posibil. Deși vorbim de
două dimensiuni distincte
ale vieții noastre, acestea sunt inseparabile,
personalul și instituționalul, privatul și
publicul, fiind în permanentă interacțiune.
Cine suntem și ce facem în sfera privată
influențează și determină în mare măsură
ceea ce suntem și facem în spațiul public;
și vice versa. De aceea este de dorit ca astfel
de izolări exagerate și demarcări categorice
ale publicului și privatului să fie atenuate cât
de mult posibil. Deoarece, în caz contrar,
pericolul este să cădem din nou în cursa
izolaționismului, a „încarcerării” credinței și
a teologiei în sfera privatului - o viziune care
nu corespunde Evangheliei adevărate.
Evanghelia face afirmații publice despre
Dumnezeu, despre om, despre lume și
societate, despre viață. Putem spune că
Evanghelia este prin excelență un adevăr
public. Mai mult, ea adresează întreaga
realitate a existenței umane, privată și
publică. De aceea, teologia, domeniul
care are ca subiect Evanghelia - Vestea
Bună a Dumnezeului Creator, Susținător
și Răscumpărător - trebuie să devină o
activitate care angajează întreaga realitate.
Teologia ca demers public are două
componente
majore:
proclamarea
Evangheliei - vestea bună, pentru individ
și societate - și dialogul cu alți ocupanți
ai spațiului public, lucru care implică
nevoia de a asculta în același timp, de
receptivitate. Cu alte cuvinte, teologia
publică nu este un simplu exercițiu de
comunicare; este de fapt mult mai mult - o
conversație în adevăratul sens al cuvântului
cu ceilalți agenți sociali care activează în
spațiul în care aceasta este produsă.
Teologia publică este o teologie care „caută
binele cetății”, un instrument folosit spre
realizarea binelui comun și a bunăstării
umane. Cea mai importantă contribuție
pe care o aduce credința creștină la binele
comun este o viziune adevărată despre
ceea ce este bunăstarea umană. Și aceasta
cu atât mai mult cu cât credința creștină

nu este o impunere forțată asupra altora
a unui „bine comun” și a unei „bunăstări
umane” nedorite ci este mărturia despre
Hristos ca adevărata întrupare a binelui.
În consecință, călcând pe urmele lui Isus,
care și-a centrat întreaga lucrare pe iubirea
de Dumnezeu și iubirea aproapelui, creștinul
nu va putea trăi decât într-o realitate
similară, în care iubirea de Dumnezeu și de
aproape sunt recunoscute ca fundamente
ale bunăstării umane.

Concluzie
Probabil nu este prea mult dacă afirmăm
faptul că mărturia creștină autentică în
spațiul public actual trebuie să devină
o prioritate pentru biserici și pentru
educația teologică. O trăire și proclamare a
Evangheliei ca adevăr public se bazează pe o
teologie care adresează viața în societate în
întregul ei; iar articularea acestei teologii ar
trebui să fie un obiectiv misiologic primordial
în comunitățile creștine din România.
Un astfel de demers misiologic presupune
conturarea
unei
teologii
holiste,
cuprinzătoare, a missio Dei, adecvată zilelor
noastre și articularea clară a coordonatelor
pe baza cărora Evanghelia poate fi canalizată
spre a adresa realitățile sociale, economice,
politice și religioase specifice contextului
românesc actual.
O astfel de teologie publică va accentua
misiunea asumată de Dumnezeu de a
răscumpăra întreaga creație, misiune care
arată către domnia lui Hristos asupra întregii
realități. O astfel de teologie va afirma în
termeni categorici contribuția specifică pe
care Evanghelia, credința creștină, o aduce
la binele comun și bunăstarea umană.
(Material preluat și adaptat din Teologie
publică: ghid de studii, UAV, Arad, 2017).
Prof. univ. dr. habil. Corneliu
Constantineanu
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad
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The Appointed Times Jesus in the Feasts of Israel
documentar

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Vineri, 19:00

LUNI 09 aprilie

MARŢI 10 aprilie

MIERCURI 11 aprilie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 01:30 Trăiește-ți viața! 02:00
Realități și perspective 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 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
pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților 09:30
Aqua Viva 10:00 Castelul minunat 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John
Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Stând în spărtură pentru Israel (r)
14:00 Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (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
Cartea Cărților 09:30 Aleea cristale 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Isus, dorința veșnică (r) 12:00
Odată am fost sclavi (r) 12:30 Concurs
biblic (r) 13:00 Mapamond Creștin (r) 13:30
Învierea (r) 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aleea cristale (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (r)
17:30 Liber de datorii 18:00 Seminar biblic

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Bine sau dumnezeiesc? 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
Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger 10:00
George 10:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 11:00 Dincolo de întuneric
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Cele 6 minuni de la Golgota
(r) 14:00 Liber de datorii (r) 14:30 Club 700
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de
înger (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
George (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Învierea documentar
19:30 Bine sau dumnezeiesc? seminar biblic
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical

documentar

străin

19:00 Și noi am privit slava Lui documentar
19:00 Cele 6 minuni de la Golgota 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios
19:30 Secretele succesului program religios 20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Newton’s Grace
Într-o epocă în care robia
umană era considerată o
normalitate, conștiința lui Newton
a avut nevoie de timp pentru
a fi profund transformată, el
ajungând să deteste comerțul cu
sclavi, iar mai apoi, devenind un
lider spiritual în lupta împotriva
sclaviei. Filmul dezvăluie povestea
adevărata a iertării și schimbării
supranaturale care a condus la
unul dintre cele mai iubite imnuri.

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 Dincolo de întuneric film artistic
22:30 Visul de pe hârtie film artistic
23:30 Muzică

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

JOI 12 aprilie

VINERI 13 aprilie

SÂMBĂTĂ 14 aprilie

DUMINICĂ 15 aprilie

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 Portretul biblic al căsătoriei 09:00
Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00
Mărturia Juliei Miller 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Victorie la
Ierusalim (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Isaia 53 - o profeție
misterioasă (r) 14:00 Căutând extraordinarul
cu Jeni (r) 14:30 Bine sau dumnezeiesc?
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Omida
Carlos (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Mărturia Juliei Miller (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 Zidurile inimii mele 09:00
Cartea Cărților 09:30 Fabrica razei de soare
10:00 How can you be sure that you will
spend eternity will God (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Viitorul bisericii (r) 12:30 Viața așa cum e
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv(r) 13:30
Semnificația Paștelui II (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Casă sau cămin? Căsnicia 18:30
Trăiește-ți viața!

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
Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților
09:30 Jovis Bon-Hovis and Creation Crew
10:00 Plătit cu o cană de lapte 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 Newton’s Grace
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Cuvânt
din Ierusalim (r) 13:30 The Appointed Times
Jesus in the Feasts of Israel (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Jovis BonHovis and Creation Crew (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 Jovis Bon-Hovis and
Creation Crew (r) 10:00 Lecția de biologie /
Lecții tari 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
Jovis Bon-Hovis and Creation Crew (r)

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Isus, dorința veșnică film artistic
23:00 Odată am fost sclavi film artistic
23:30 Muzică

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev.
17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 17:30 Inima închinării program muzical
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:00 The Appointed Times Jesus in the 18:00 Lucrători cu pasiune program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Semnificația Paștelui II documentar
Feasts of Israel documentar
19:30 Club 700 magazin TV
19:00 Secția de poliție (r) film serial
muzical străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele 19:30 InTouch program religios străin
19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
televiziunii
20:30 Viața așa cum e magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios Mijlociu
20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Concurs biblic magazin TV
străin
23:00 Secția de poliție film serial
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Realități și perspective talk-show
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
23:30 Muzică
22:00 Newton’s Grace film artistic
22:00 O nouă speranța film artistic
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:30 Gaither pentru România program 23:30 Pasiune pură program despre problemele 22:30 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
muzical străin
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității
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LUNI 09 APRILIE

MARŢI 10 APRILIE

MIERCURI 11 APRILIE

SÂMBĂTĂ 14 APRILIE

DUMINICĂ 15 APRILIE

22:00 Isus, dorința
veșnică film artistic

22:30 Visul de pe
hârtie film artistic

22:00 Victorie la
Ierusalim documentar

22:00 O nouă speranța

22:30 Istorie a
închinării creștine
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film artistic

documentar

VALORILE CREȘTINE Și UE
Interviu cu Leo van Doesburg, European Christian Political Movement

Pericolele secularizării

Proiectul înființării Uniunii Europene a luat
naștere după al Doilea Război Mondial.
Europa se confruntase cu numeroase
războaie. Au fost șase țări, Belgia, Olanda,
Luxemburg, Germania, Franța și Italia, care
au hotărât să adune laolaltă, sub o autoritate
supranațională, toate materialele brute pentru
industria războiului, precum cărbunele și
oțelul. Acest lucru e cât se poate de unic, dat
fiind faptul că Franța și Germania fuseseră
de multe ori inamici de război. De ce erau
dornice să colaboreze aceste țări?
Analizând istoria Uniunii Europene, știm că
cei trei părinți fondatori, italianul Alcide
de Gasperi, francezul Robert Schuman
și germanul Konrad Adenauer, erau
creștini, credincioși. Înainte de a semna
tratatul, ei s-au adunat pentru a se ruga
împreună. Acest lucru a ajutat la depășirea
animozităților dintre ei. Tratatul lor s-a
bazat pe reconciliere, iar Comunitatea
Europeană a Cărbunelui și Oțelului a devenit
Comunitatea Economică Europeană, care a
fost la baza Uniunii Europene.
Robert Schuman credea în conceptul de
Imago Dei, adică noi suntem creați după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Din acest concept au pornit și valorile
UE, cum ar fi solidaritatea, demnitatea
și responsabilitatea de a avea grijă de
ceilalți. Proiectul european s-a bazat pe
faptul că toți suntem creați după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu.
Robert Schuman, numit și „părintele
Europei’’, a mai spus și că Europa trebuie
să fie adânc înrădăcinată în principii
creștine. Unde nu există principii creștine,
se ajunge fie la anarhie, fie la autocrație sau
dictatură. O viziune cât se poate de clară!
Însă, din cauza mentalității seculare și a
individualismului, Uniunea Europeană
s-a îndepărtat de la această viziune, iar
semnificația valorilor stabilite de părinții
fondatori s-a modificat. Însă Europa a fost
scutită de războaie datorită Proiectului
European pentru cea mai lungă perioadă
din istorie. Cred că UE prezintă anumite
avantaje pe care încă le mai are, dar trebuie
să revenim la rădăcinile Uniunii Europene,
la valorile creștine stabilite de părinții
fondatori. Și cred că avem multe de învățat
de la părinții fondatori: Robert Schuman,
Konrad Adenauer și Alcide de Gasperi.

Începând cu anii ‘60,
a
crescut
influența
laicismului în Europa.
Doctrina
seculară
presupune că omul e în
centru, având cât mai
multă autonomie și libertate individuală
posibil. Și noi, creștinii, suntem liberi să îi iubim
pe ceilalți, căci libertatea e o responsabilitate.
Dar doctrina seculară spune că suntem liberi
de tot ce ne îngrădește autonomia.
Doctrina laică a influențat definirea
drepturilor omului. În Declarația Universală
a Drepturilor Omului, scrie de 4-5 ori că
la baza drepturilor omului stă demnitatea
umană. Însă au apărut tot felul de drepturi noi:
dreptul la sexualitate, dreptul la avort... Orice
e legat de autonomia individuală trebuie să
devină un drept, încercând apoi să se modifice
conceptul de demnitate umană. E vorba de
demnitatea de a muri, demnitatea femeii de a
avorta și altele. E o problemă majoră.
Al doilea aspect legat de laicism/secularism
o reprezintă intoleranța față de cei cu alte
opinii. Dacă susțin căsătoria tradițională,
sunt considerat intolerant fiindcă am altă
opinie. Așadar, laicii spun că sunt toleranți,
dar, de fapt, sunt intoleranți față de cei ce au
o părere diferită de a lor.
În relația dintre doctrina seculară și
alte religii, laicii încearcă să-și impună
perspectiva lor asupra societății ca fiind
„neutră’’. Creștinii nu ar trebui să poarte
niciun simbol religios fiindcă ar trebui să
fim neutri. Însă nu cred că neutralitatea
există cu adevărat. Dacă îndepărtezi o cruce
sau un simbol religios, tot faci o declarație.
Cred că, în societate, trebuie respectate
părerile diferite și diferitele religii.
De curând, am vorbit cu cineva din America.
Acolo, ateii voiau să îndepărteze o cruce de
la un memorial al Războiului American.
După îndepărtarea crucii, au avut loc
proteste și crucea a fost pusă la loc. S-a spus
că memorialul trebuie să fie neutru, dar nu e
deloc neutru dacă se îndepărtează crucea. Nu
sunt respectați majoritatea oamenilor, creștini
care vor să lase crucea acolo. Laicii, deși în
minoritate, au vrut să-și impună dorința de a
îndepărta unul dintre simbolurile creștinilor.
Cred că avem de-a face cu o secularizare
ateistă și activistă care se comportă ca o
religie. Ei spun: „Nu avem nicio religie,
trebuie să ne respectați, trebuie să îndepărtați
simbolurile și să aveți aceeași părere ca noi!’’
Cred că UE trebuie să respecte religiile și
tradițiile diferite. Trebuie respectate tradițiile
creștine ale diferitelor țări și diferențele

culturale. Iată care e legătura dintre laicism,
multiculturalism, respect și diversitate:
laicii spun că ei respectă diversitatea, dar
nu respectă părerile diferite de ale lor.
Acum câțiva ani, a fost întocmit „Raportul
privind combaterea intoleranței și a
discriminării creștinilor în Europa”, adoptat
de Consiliul Europei. În el scrie clar că
diferențele trebuie respectate.
Un bun exemplu ar fi cel privitor la chestiunea
avortului. S-a spus că doctorii nu ar trebui să
aibă libertatea de a refuza să facă avorturi. De
curând, în Suedia, o moașă a fost concediată
fiindcă nu a vrut să facă un avort. Ea a mers la
Înalta Curte a Suediei, dar și acolo i s-a spus că
e obligată să facă avort, așa că acum va merge
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Iată că libertatea e tot mai mult îngrădită,
deoarece libertatea unei femei care vrea să facă
un avort este considerată mai importantă decât
libertatea unui doctor care nu poate ucide un
copil nenăscut din cauza conștiinței sale.
Iată cum acest activism laic totalitar încearcă
să îngrădească libertatea creștinilor,
obligându-ne să facem doar ce vor ei. Este o
situație periculoasă.

România și Uniunea Europeană
M-am bucurat foarte mult când România a
fost acceptată în UE în 2007, deși cu două
stegulețe „portocalii”: unul pentru justiție,
deoarece corupția atingea cote foarte
mari, iar celălalt era pentru fondurile din
agricultură. Din păcate, după intrarea în UE,
rezolvarea acestor situații nu a reprezentat o
prioritate, iar acest lucru e trist.
M-am bucurat că România a intrat în UE
deoarece România e considerată o țară
creștină. Sperăm că valorile creștine vor fi
promovate activ de către membrii români
ai Parlamentului European. Din păcate,
europarlamentarii nu consideră prioritară
promovarea valorilor creștine, cum ar fi
valorile familiei, bazată pe căsătoria dintre un
bărbat și o femeie, sau pe protejarea vieții și
a demnității, sau a libertății la credință. Sunt
multe alte chestiuni importante în care sunt
implicați, dar e trist că nu au nicio inițiativă
de a susține aceste valori în mod activ.
Cred că sarcina României și poate și a
liderilor români aflați în Consiliul European
(prim-ministrul sau miniștrii), să vadă
cum ar putea România să promoveze
valorile creștine în cadrul UE. La Consiliul
Europei am observat că sunt câteva inițiative
frumoase, modalități prin care valorile
creștine să poată fi respectate. Însă, la nivelul
europarlamentarilor români, sunt mult mai
puține rapoarte care să susțină protejarea
vieții și căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
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Evanghelia și etica muncii
Evanghelia influențează etica muncii. În
Coloseni 3:23 apostolul Pavel spune așa:
„Orice faceți (inclusiv la muncă) să faceți
din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca
pentru oameni. Voi slujiți Domnului Hristos”.
În epistola către Efeseni, apostolul Pavel
detaliază și spune în Efeseni 6:5 „Sclavilor,
ascultați de stăpânii voștri pămânești cu frică
și cutremur, cu o inimă sinceră, așa cum
ascultați de Hristos. Nu doar când sunteți
văzuți de ei, ca niște oameni care caută să
placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Hristos,
făcând din suflet voia Domnului. Slujiți cu
râvnă ca și cum ați sluji Domnului, nu unor
oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este
bine, va primi de la Domnul, fie că e sclav, fie
că e om liber. La fel faceți și voi, stăpânilor;
nu amenințați, știind că Domnul vostru e și
Domnul lor, și înaintea Lui nu este părtinire”.
Pavel spune aici următorul lucru: muncim
pentru un Șef diferit și chiar dacă sunt șef
sau sunt sub un șef, în ultimă înstanță,
șeful meu e Dumnezeu. Și atunci asta face
diferența în felul în care abordez munca. Și
vreau să explorăm aici două implicații ale
faptului că Isus e Șeful meu, două implicații
etice ale faptului că sunt creștin, ale faptului
că Evanghelia mi-a schimbat viața.

INTEGRITATE
Pentru că Isus este șeful tău, muncește cu
integritate. Integritatea este o problemă
spinoasă la noi, la români, dacă ne uităm
la inflația de arestați pe bandă pe motive
de corupție la nivel mare. Dar noi știm că
această corupție e foarte prezentă la toate
nivelele societății.
De asemenea, să ne gândim că românii sunt
cunoscuți că se „descurcă”, fac „învârteli”,
„combinații” și „șmenuri”. Ascultam la un
moment dat un analist străin al fenomenelor
sociale, politice și economice din România,
spunea că nu a întâlnit într-o altă limbă atât
de multe cuvinte folosite pentru ideea de
corupție. „Să dai mită”, „să dai șpagă”, „să dai
ciubuc”, „să dai bacșiș”, „să dai atenție”, „să
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mergi cu nașul”. Sau unele puțin mai vechi „să deschizi ușa cu coatele” - și asta pentru
că veneai cu sacoșele și deschideai ușa - am
auzit-o și cu coatele, cu capul, cu ce poți,
numai cu mâinile nu, că erau pline mâinile,
„să aduci cererea cusută la dosar”, „să dai
comision” - comisionul poate fi și real, legal,
dar poate însemna și „comision”.
Într-o carte interesantă, „Etica muncii
la românii de azi” de Monica Heintz,
constatarea autoarei despre cultura
românească este: „Patronul își înșală clientul
la calitatea produsului, angajatul își fură
patronul, patronul înșală angajatul la plata
salariului, clientul înșală întreprinderea,
mituind angajații („mergem cu nașii” - eu
sunt client și înșel CFR-ul pentru că „merg
cu nașul”) și toți înșală statul, care oricum
îi fură pe toți.” E un cerc vicios în care, în
toate domeniile, e un număr de oameni care
încearcă să-i fure pe alții.
Ce înseamnă să fiu integru la locul de
muncă și în viața mea? O persoană pe
care o respect spunea că, nevoit fiind să
dea șpagă la vamă la trecerea României cu
Bulgaria (care era pe vremea aia 5 dolari, țin
și eu minte, am trecut pe acolo când am fost
în luna de miere) și, pentru că din principiu
a spus: „Eu nu dau bani fără factură, fără
chitanță, nu dau mită” și așa mai departe, a
trebuit să facă un ocol mare și să intre pe la
următoarea trecere de frontieră, pentru că a
fost atât de hotărât să nu dea șpagă.
Venind mai în zona asta a muncii, o
cunoștință veche de familie, un medic
chirurg creștin la spitalul Fundeni în anii
‘70-’80 era faimos că avea buzunarele cusute
la halat, ca să nu primească bani necuveniți,
era cunoscut drept „chirurgul cu buzunarele
cusute”. Era creștin, și convingerea lui venea
din Evanghelie.
Povesteam cu un prieten, lucrător comercial
într-o bancă și zicea: „E incredibil, pun ăștia
(„ăștia” fiind șefii) atât de multe presiuni pe
noi să vindem cu orice preț și se bagă pe
gâtul clienților produse de care nu au nevoie,

de care ei nici nu știu, nici nu le explici, pur
și simplu, bagi acolo ca să vinzi”. Și l-am
întrebat: „Ce faci tu în situația asta?” zice:
„Eu nu fac asta, le-am zis șefilor că eu nu fac
asta. Vreau să le dau oamenilor ce au nevoie.
Nu le convine, dar nu prea au ce să-mi facă,
pentru că nu încalc nicio regulă, n-au cum
să mă constrângă”. Zic: „Dar ce observi din
punct de vedere al clienților?” Răspunde:
„Observ că oamenii capătă încredere în
mine și, chiar dacă ei au cumpărat astăzi
numai un produs și nu 5, câte aș fi putut să le
bag eu pe gât, s-ar putea să mai vină și data
viitoare și să mă întrebe, să aibă încredere în
mine. Și în loc să se ducă la o altă bancă, vin
la mine, pentru că eu am fost o persoană de
încredere și le-am spus ce au real nevoie, nu
le-am băgat pe gât toate produsele pe care aș
fi putut să le deșert.”
De ce? Pentru că Evanghelia afectează felul
în care lucrez, ar trebui să fiu o persoană
integră, pentru că am un alt Șef. Dincolo de
șeful care face presiuni asupra mea să vând
mult și indiferent de costuri, am un Șef, pe
Dumnezeu, înaintea căruia voi da socoteală.
Și Dumnezeu a pus în mine conștiința, care
mă îndrumă în ce direcție să merg.
Încă suntem persoane căzute. Păcatul ne
afectează și pe noi. Dumnezeu restaurează,
dar nu suntem perfecți, nimeni nu o să fie
vreodată integru în mod desăvârșit. Cu toții
ne uităm în urmă și zicem: „N-aș fi făcut
acolo așa, acolo nu aș fi procedat în felul
acesta, îmi pare rău că am acționat așa”.
Dar întrebarea e: „Ce fac să las adevărul
Evangheliei să mă crească, să mă ducă la
următorul nivel, să fac un pas înainte în
trăirea unei vieți cu integritate? Ce fac cu
dilemele care îmi sunt clare în fața mea?”
Cred că integritatea are o forță motrice
mai puternică decât porunca. Întotdeauna
poruncile lui Dumnezeu au în spate mai
mult, nu doar fac ceva pentru că așa mi s-a
spus, execut ca un roboțel. Cred că, dacă
facem o analiză serioasă cost-beneficiu,
mă costă mai mult să nu fiu integru decât
mă costă să fiu integru. Uneori, chiar și pe
planul afacerii, s-ar putea ca afacerea mea să
aibă mai mult de câștigat dacă sunt integru.
Nu întotdeauna, și poate vor fi situații mai
multe în care nu voi avea de câștigat, însă
în ultimă instanță gândiți-vă ce câștig
când aleg să nu mă compromit, datorită
faptului că Îl iubesc pe Isus și vreau să
îl reprezint bine, datorită faptului că nu
vreau să fac o nedreptate altuia - caracterul
meu se întărește, eu devin o persoană mai
puternică, strălucesc mai tare, îmi împlinesc
menirea care mi-a dat-o Dumnezeu.
Sunt costuri! Întrebarea nu e dacă sunt
costuri, întrebarea este: Ce atârnă mai mult
în balanță? Ce e mai important: cine sunt sau
ce am? Ce rămâne pentru veșnicie? Lucrurile
pe care le obțin sau persoana care devin?
Gândiți-vă la oameni din Scriptură: Daniel

sau cei trei prieteni ai lui, sau Iosif, puși
în fața situației. Oamenii aceștia și-au
dat seama: „eu am un Dumnezeu a cărui
aprobare contează mai mult, în care îmi pun
încrederea”.
Cred că e o problemă de încredere în
Dumnezeu. Am eu încredere că Dumnezeu
îmi va purta de grijă? Chiar dacă nu voi
avea la fel de mult cât aș avea dacă aș lua-o
pe cărarea asta, am eu încredere că El e un
Tată bun, care îmi va purta de grijă?
Și atunci, a-mi exersa încrederea în
Dumnezeu este esența pentru care trăiesc.
Eu trăiesc ca să Îl cunosc mai mult pe
Dumnezeu, să-L experimentez mai mult,
ca relația mea cu El să fie mai strânsă, ca
să cresc în încredere față de El. Și El îmi
oferă ocazii din acestea. Gândiți-vă la pilda
comorii ascunse, la omul care găsește o
comoară într-o bucată de teren, o pune la
loc și, de bucurie, se duce și vinde tot ce are,
de bucurie, pentru că a câștigat ceva mai
valoros decât tot ce avusese înainte.
Mi se pare că, dacă nu bucuria este forța
motrice a alegerilor noastre în direcția
integrității, s-ar putea să fim frustrați: „Am
ales asta și Dumnezeu nu m-a binecuvântat,
nu mi-a dat mai mult, am de fapt mai puțin!
Uite că au ăia mai mult, care înșală, care
mint, care nu plătesc taxe sau TVA-ul, care
nu emit facturi. Ăia au mai mult. Ce fac?” Și
în ultimă instanță trebuie să ne dăm seama
că restaurarea nu are loc aici. Da, Dumnezeu
începe să schimbe și să restaureze lucrurile,
dar nu trăim pentru aici și acum. Suntem
chemați să aducem din lumea de dincolo,
cumva, razele de speranță aici, pe pământ,
ca mai mulți oameni să spună: „Aș vrea să
trăiesc și eu așa”. Nu ar fi frumos să existe
o lume fără corupție, în care dreptatea să
domnească, în care relațiile să fie sănătoase,
în care munca să fie împlinitoare și putem să
arătăm cu degetul înspre Dumnezeul nostru?

CALITATEA MUNCII
Muncim pentru un Șef diferit și asta
afectează etica și integritatea noastră, dar și
calitatea muncii noastre. Și cu calitatea cred
că avem probleme la noi, la români, trăim în
țara lui „merge și așa”. Pentru că Isus e șeful
tău, muncește și fă o treabă de calitate!

De multe ori, dacă nu e vorba de produse
alimentare, nu caut eticheta „Made în
Romania”. Țin minte un banc care reflectă
realitatea asta, cel cu testul cu pisica. „La
automobile se fac nu știu ce teste acolo,
să vadă cine face cele mai de calitate
automobile. Și vine Mercedes cu cel mai nou
automobil și specialiștii spun: testul cu pisica
l-ați făcut? Da, l-am făcut. Și? Păi am băgat o
pisică înăuntru, am închis ușile și după o oră
a murit asfixiată. Oau, calitate, etanșeitate.
BMW, testul cu pisica l-ați făcut? L-am
făcut. Am băgat pisica înăuntru, am deschis
ușile și după o oră jumate, moartă pisica. Și
la voi e bine! Și vine și Dacia. Oameni buni,
testul cu pisica l-ați făcut? Da, am făcut. Am
băgat o pisică înăuntru și pe unde scotea
capul, chituiam.” Apropo de calitate.
Citeam niște studii care arătau că suntem
în topul orelor de lucru ale angajaților
în Uniunea Europeană, muncim cel mai
mult. Dar alte studii spun că la nivelul
productivității suntem pe ultimele locuri
în UE, deci muncim mult și prost. Ori nu
muncim așa cum trebuie și ardem gazul
de pomană. Este o prăpastie între cele două
studii: stăm mult la muncă și se pare că
scoatem produse puține, eficiență mică.
Câteva citate legate de integritatea în muncă;
Abraham Lincoln spunea așa: „Indiferent
ce ești, fii unul bun.” Că ești un IT-st, fii un
IT-st bun, că ești tâmplar, fii un tâmplar
bun. Martin Luther King Jr spunea: „Dacă
meseria unuia este de măturător pe stradă,
el ar trebui să măture străzile așa cum a
pictat Michelangelo sau cum a compus
muzică Beethoven sau cum a scris poezie
Shakespeare. Ar trebui să măture străzile
atât de bine, încât toată oștirea cerurilor și a
pământului să se oprească la un moment dat
și să spună: „Aici a trăit un mare măturător
de străzi, care și-a făcut treaba bine”.
Mark Sanborn, autorul cărții „Factorul
Fred”, nu cred că e creștin, spune așa: „A
face cu credincioșie cea mai bună treabă
pe care o poți face, indiferent de sprijinul,
recunoașterea sau de răsplata primită
reprezintă factorul determinant pentru o
carieră de succes”. Da, suntem răsplătiți
înaintea lui Dumnezeu pentru calitatea
făcută, în același timp există și răsplăți și
aici pe pământ pentru un lucru bine făcut.

Tata a lucrat 17 ani pe același post pe care a
intrat în banca în care a început să lucreze.
Timp de 17 ani nu a putut să avanseze, cu
toate că șefii lui voiau să-l avanseze, dar
nu voia să se înscrie ca membru de partid.
A spus: „Partidul comunist și valorile mele
sunt pe alte cărări”. „Nu contează, Petre, ce
zice partidul. Tu semnează adeziunea aia și
păstrează-ți convingerile pentru tine”. „Nu
pot să fac asta, nu e integru”. Și 17 ani a fost
pe aceeași poziție, dar și-a făcut treaba bine.
După revoluție s-au schimbat lucrurile,
a ajuns pe un post de director adjunct în
sucursala București a respectivei bănci
și destul de repede a fost adus în echipa
managerială de către conducătorul băncii. Și
a spus: „Eu nu sunt pregătit, n-am traiectoria,
n-am parcurs etape, nu sunt eu bun pentru
așa ceva”, la care replica președintelui a
fost: „Lasă, mă, Petre, că eu știu cine făcea
rapoartele alea care veneau la mine”.
Timp de 17 ani cât a fost pe poziția aia de
entry-level, făcând o treabă de calitate, a
ajuns să fie remarcat de persoana care avea o
poziție deasupra lui atunci și care a ajuns în
conducerea companiei și l-a adus în echipa
lui, pentru că și-a făcut treaba bine într-un
loc frustrant. Și acum sună frumos, poveste
de succes. Dar să stai un an, sau 2, 3, 5 și
vezi că fel și fel de incompetenți avansează,
10, 13, 16, 17, stai și vezi că nu se întâmplă
nimic și să continui să îți faci treaba de
calitate... Era posibil să stea 50 de ani și să nu
se întâmple nimic. Asta înseamnă să realizez
că nu fac treaba pentru șeful meu uman, ci
fac treaba pentru că lucrez pentru un alt Șef.
Spune apostolul Pavel: „Lucrați cu toată
râvna, pentru că voi slujiți Domnului Isus.”
El pune preț pe calitatea muncii pe care o
fac, indiferent dacă cineva mă vede sau nu.
Va veni un moment în care Dumnezeu va
aprecia munca mea, chiar dacă munca mea
pare să nu aibă nicio treabă cu Împărăția
și avansarea intereselor lui Dumnezeu pe
pământ, că are de-a face cu cifre, cu numere,
cu proiecte sau slide-uri. Dumnezeu pune
preț pe ea, pentru că El e Șeful meu și El
mi-a dat acea responsabilitate.
Prezentare de Adiel Bunescu, pastor, București,
la conferința „Strălucește: chemarea creștinului
la locul de muncă” - Sinaia 2015.
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Premieră: Holy ambition
seminar biblic

Vineri, ora 18:00

LUNI 16 aprilie

MARŢI 17 aprilie

MIERCURI 18 aprilie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Casă sau cămin?
Căsnicia 01:30 Trăiește-ți viața! 02:00
Realități și perspective 03:00 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 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 pentru Slujire 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Castelul minunat 10:30 Centrul Creștin
Caleb (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r)
11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Stând în spărtură pentru Israel (r) 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Lumea lui Jonathan (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
Cartea Cărților 09:30 Aleea cristale 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Statornic în credință (r)
12:30 Concurs biblic (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai
mult (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aleea cristale (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (r)
17:30 Alte afaceri 18:00 Seminar biblic

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Bine sau dumnezeiesc? 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 Cartea Cărților 09:30 Aripi de înger
10:00 Jason și Buntu 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Pe râu în
jos (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel? (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00
Liber de datorii (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Aripi de înger (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Jason și
Buntu (r) 17:30 Căutând extraordinarul cu
Jeni 18:00 Două împărății în conflict (r)

Vineri, 22:00

film artistic

He Sends Rain

Există viață după furtună.
Perspectiva unui tânăr este
provocată atunci când află că
tatăl său înstrăinat moare. Acum
trebuie să confrunte adevărul
înainte ca amărăciunea lui să-l
distrugă. Filmul explică profund
transformarea care este posibilă
atunci când mila lui Dumnezeu
19:00 Temelia evreiască a creștinismului este înțeleasă și îmbrățișată.

19:00 Religii înrudite documentar
documentar
19:30 Secretele succesului program religios 19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult străin
documentar
20:00 De ce Israel? din actualitate
19:30 Bine sau dumnezeiesc? seminar biblic 20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 22:00 Pe râu în jos film artistic
23:30 Muzică
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Statornic în credință film artistic
23:30 Muzică

străin

20:00

Decupaj

din

realitate

materiale

telespectatori

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

JOI 19 aprilie

VINERI 20 aprilie

SÂMBĂTĂ 21 aprilie

DUMINICĂ 22 aprilie

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 Portretul biblic al căsătoriei
09:00 Cartea Cărților 09:30 Omida Carlos
10:00 Mărturia Juliei Miller 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Tații (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Două sărbători ale
eliberarii: Purim și Paștele (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Bine sau
dumnezeiesc? (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Mărturia Juliei Miller (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 Holy ambition
08:30 Zidurile inimii mele 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Fabrica razei de soare 10:00
16 Profeții care arată că Isus e Mesia (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 O nouă speranța (r) 12:30 Viața așa
cum e (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Alegând calea Bibliei (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Holy ambition 18:30 Trăiește-ți viața!

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
Crucea este cheia 09:00 Cartea Cărților
09:30 Jovis Bon-Hovis and Creation Crew
10:00 Povestea băiatului orb 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 He Sends Rain
(r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel
în prim-plan (r) 13:30 The Appointed Times
Jesus in the Feasts of Israel (r) 14:00 Vieți în
lumină/ Întrebări esențiale (r) 14:30 InTouch
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Jovis BonHovis and Creation Crew (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 Jovis Bon-Hovis and
Creation Crew (r) 10:00 Lecția de biologie /
Lecții tari 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
Jovis Bon-Hovis and Creation Crew (r)

16:00 Conferința „Rugăciune pentru Israel” 16:00 Conferința „Rugul Aprins” program religios
program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) din culisele telev.
19:00 The Appointed Times Jesus in the 17:00 Stând în spărtură pentru Israel talk-show 17:30 Inima închinării program muzical
Feasts of Israel documentar
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
18:00 Lucrători cu pasiune program religios
18:30 Gaither pentru România (r) program
19:00 Alegând calea Bibliei documentar
20:00 Israel în prim-plan din actualitate
19:00 Secția de poliție (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 He Sends Rain film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
20:30 Concurs biblic 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 Secția de poliție film serial
22:00 Jimmy 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 Istorie a închinării creștine documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele
sexualității

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

26

LUNI 16 APRILIE

MARŢI 17 APRILIE

MIERCURI 18 APRILIE

JOI 19 APRILIE

SÂMBĂTĂ 21 APRILIE

22:00 Statornic în
credință film artistic

22:00 Pe râu în jos film

22:00 Tații film artistic

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show in direct

22:00 Jimmy film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

artistic

conștient fiind de faptul că cineva se uită la
tine. Și modul în care tu îți pui în practică
valorile, principiile și convingerile va avea
impact asupra celor din jurul tău.
Vorbim despre familie, dar putem translata
situația și în cazul slujbei. Sunt situații în
care, într-o situație imposibilă, nu știi cum
să faci? Te oprești, poate înalți o rugăciune,
stai să te gândești și cineva te întreabă: „Ce
faci?” Nu de puține ori cineva m-a sunat și
m-a întrebat ce fac, și am zis: „Mă gândesc,
mă rog, încerc să înțeleg ce se întâmplă”, și
de acolo a pornit o întreagă discuție.

Cum Îl putem reprezenta pe

Hristos în afara Bisericii?
Înainte de Revoluție, Biserica a încercat
oarecum să se protejeze de toate influențele
mai puțin pozitive care veneau din contextul
de atunci. Și mare parte a modului în
care creștinii își exprimau credința avea
de-a face cu ce se întâmpla în interiorul
zidurilor bisericii. Nu cred că asta ar trebui
să se întâmple în mod normal cu un creștin.
Odată ce ai înțeles despre ce e vorba, odată
ce ai îmbrățișat valorile lui Dumnezeu și
înțelegi ce așteaptă de la tine, e normal să
trăiești valorile și convingerile respective
acolo unde ești, în fiecare zi. Majoritatea din
noi petrecem cel mai mult timp la școală,
la servici, în cadrul familiei și, probabil, cel
mai puțin timp la biserică.
Dumnezeu se așteaptă să folosim darurile
sau competențele pe care le avem acolo
unde suntem, nu doar în biserică. Oricare
dintre credincioși poate face ceva pentru
Dumnezeu chiar dacă nu face acel lucru în
cadrul bisericii. Desigur, biserica nu poate
funcționa fără aportul și voluntariatul
fiecăruia dintre noi, dar Dumnezeu Se
așteaptă ca fiecare dintre noi să ne exercităm
abilitățile și darurile în contextele în care
suntem. Asta ar trebui să fie norma.
Dacă ne gândim la ce a spus Domnul Isus,
fiecare dintre noi suntem invitați să fim
sare și lumină. Cum poți să aduci mai mult
gust, cum poți să sărezi atunci când toată
lumea are la ea o solniță? Venim duminică
dimineața la biserică și încercăm să turnăm
sare unii pe alții, dar nu se mai simte o solniță
în plus sau în minus când vine vorba de gust.
Dar dacă solnița pe care o avem fiecare o
folosim în contextele în care suntem de luni
până sâmbătă, totul are sens.
Ce rost are să știm multe lucruri despre
Dumnezeu și să ne culcăm în fiecare seară
liniștiți că dacă se întâmplă ceva cu noi, o
să ajungem să ne întâlnim cu Dumnezeu,
știind că majoritatea oamenilor din
contextele în care ne învârtim habar n-au
ce se va întâmpla cu ei când vor ajunge să
moară? Și atunci, adevărurile pe care noi

le avem ar trebui promovate și explicate, ar
trebui ajutați oamenii cu care interacționăm
să înțeleagă aceste lucruri.
Am foarte mulți prieteni care, de-a lungul
timpului, și-au pus întrebarea dacă ceea ce
fac ei de luni până sâmbătă seara poate fi
considerat ca ceva spiritual, ca o „lucrare
pentru Dumnezeu”, cum spunem în
biserică. Și într-un final, majoritatea au
înțeles că locul unde ei ar trebui să facă
„misiune”, cum spun creștinii, este acolo
unde ei profesează, unde își petrec cea mai
mare parte a timpului lor. Și ceea ce fac acolo
poate fi considerat o lucrare spirituală la fel
de importantă sau la fel de bună ca ceea ce
facem în cadrul bisericii.
Acesta este rolul și mandatul nostru;
unii suntem chemați să fim apostoli, alții
învățători, alții pastori, alții evangheliști și așa
mai departe. Fiecare dintre noi avem un rol
și un dar care nu trebuie exprimat sau folosit
doar în interiorul zidurilor bisericii. Ceea ce
spun nu pune lucrarea „spirituală” mai prejos
sau mai presus. Ci ceea ce spun e că e la fel de
important să-ți trăiești creștinismul de luni
până duminică, ca ceea ce face un pastor sau
cineva angajat în biserică.
În ochii lui Dumnezeu, cineva care slujește
doar în biserică nu e mai presus decât cineva
care Îl reprezintă pe Dumnezeu acolo unde
lucrează și are discuții cu colegii lui despre
modul în care Dumnezeu Se exprimă și Se
revelează, sau față de un profesor care stă
la catedră și încearcă să-i învețe pe copii
modul în care Dumnezeu a făcut lucrurile și
cum poate El fi cunoscut, și ș.a.m.d.
Încercând să înțelegem importanța de a
fi sare și lumină, să ne gândim cum ne
raportăm la copiii noștri. De cele mai multe
ori avem așteptări de la copii să fie într-un
fel sau să facă ceva. Adevărul este următorul:
copiii noștri vor face ceea ce ne văd pe noi
făcând. Nu vor face ceea ce spunem, ci
vor face ceea ce ne văd făcând. De aceea
e important să îți trăiești creștinismul,

O persoană din Australia s-a frământat
destul de mult cu întrebarea asta vizavi de
ce face biserica pentru mediul în care el
trăiește. Într-o duminică, puțin sătul de
mers la biserică doar pentru a asista la un
program, omul s-a hotărât să meargă în
port și să-și invite un prieten să se plimbe
cu el pentru 2-3 ore cu barca. Înainte de
a porni să navigheze, i-a zis prietenului:
„Știi că sunt creștin și, de obicei, duminică
dimineața merg la biserică. La biserică noi
cântăm, ne rugăm, studiem Scriptura și
așa mai departe. Ce-ai zice ca, înainte de a
merge, să ne rugăm?” Omul nu a avut nimic
împotrivă. L-a întrebat dacă nu are vreun
motiv de rugăciune. Și omul i-a împărtășit
prietenului nostru despre o situație din
viața lui unde avea nevoie de lumină și de o
rezolvare a situației. Omul s-a rugat pentru
el, au mers cu barca, s-au întors înapoi... Și
și-au dat întâlnire următoarea duminică.
Următoarea duminică apar trei oameni,
prietenul din duminica anterioară cu încă
doi. „Dumnezeu a răspuns rugăciunilor tale și
problema s-a rezolvat. Am povestit despre asta
celorlalți doi și ei sunt dornici să te cunoască și
vor să te rogi și pentru ei”. Și așa mai departe,
duminică după duminică. La un moment dat,
câteva zeci de oameni se întâlneau în fiecare
duminică, ieșeau împreună cu bărcile în larg,
dar înainte povesteau, împărtășeau modul
în care Dumnezeu lucrează în viața lor sau
motivele lor de rugăciune, omul nostru le
citea din Scriptură, încerca să le explice cât
mai simplu pentru ei și petreceau apoi timp
navigând împreună.
Iată un exemplu în care cineva a înțeles că
e important să-ți folosești toate contextele
și pasiunile pentru a aduce sare și lumină,
pentru a aduce adevărul lui Dumnezeu acolo
unde nu poți să ajungi doar slujind în biserică.
Un lucru simplu este să ne rugăm pentru
oamenii din jurul nostru. Ai fi surprins să
vezi că există oameni care au nevoie de ajutor
și se bucură când cineva îi întreabă: „Spunemi, te rog, cu ce aș putea să te ajut? Care mai
e viața ta? Ce se întâmplă dincolo de orele
pe care le petrecem împreună?” Eu un lucru
concret care nu ne costă absolut nimic.
Interviu cu Radu Druță, lider în Biserica Vox
Domini din Timișoara, parte din seria Întrebări
Esențiale produsă de Alfa Omega TV.
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Educația și societatea
Liceul Filadelfia din Suceava

Eu cred că mediocritatea, din nefericire,
se poate vedea în toate compartimentele
vieții. Noi toți trebuie să ne asumăm că
suntem părtași la această situație nefericită
și să facem ceva. Pornind în primul rând
din familie, unde trebuie ridicată ștacheta
pentru copii. Continuând, bineînțeles, cu
Biserica. Cei care au folosit acel dicton „între
noi nu sunt foarte mulți pricepuți, înțelepți
în felul lumii” nu au fost rău intenționați
dar, categoric, au fost manipulați. Bisericile,
prin conducătorii lor, au fost manipulate
de către comuniști astfel încât în Biserică
să nu fie oameni luminați care să se ridice,
pentru că le era teamă că Biserica putea fi un
factor transformator care să pună în pericol
planurile lor cu România.
În orice consiliu de administrație a școlilor
sunt părinți. Părinții, împreună cu Biserica,
pot pune presiune asupra școlilor și
primăriilor, astfel încât meritocrația să fie
un factor determinant. Trebuie să ieșim din
resemnarea că „așa e societatea și nu avem
ce face, nu ajung oamenii pe merit în nicio
poziție”. Fiecare din noi putem, prin exemplul
personal și acțiuni concrete, să punem
presiune pentru ca oamenii de valoare să
aibă un cuvânt de spus în societate.
Dați-mi din Scriptură un singur argument
împotriva educației, un argument că e bine să
fii needucat sau prost. În ansamblul Scripturii,
văd că chemarea este la MUNCĂ, la creștere
în orice domeniu, la excelență, nu pentru noi,
ci pentru slava lui Dumnezeu. Biblia afirmă
că tot ceea ce facem, să facem din toată inima,
cu toată ființa și resursele noastre, ca pentru
Domnul. Cred că nouă asta ne lipsește.
Educația sau competența, mai devreme
sau mai târziu, te face vizibil. Nu neapărat
că ajungi în vreo poziție, dar până la urmă,
competența iese deasupra cum iese uleiul
deasupra apei. Vorbesc pe termen lung, de
competența adevărată, cea câștigată în mod
cinstit. Dumnezeu merită să primească tot
ce avem mai bun.

Oficialitățile orașului și cei care cunosc mai
îndeaproape ce se face acolo recunosc că
liceul Filadelfia este un etalon în Suceava. Și
dacă am ajuns, după doar 15 ani, să fim a
cincea școală din sutele de școli din județ,
după performanțele elevilor, acesta e harul
și mila lui Dumnezeu. Avem peste 1000
de elevi. E un lucru extraordinar pentru
noi, nu mai avem spațiu, nu știm cum să
refuzăm oamenii, suntem extrem de căutați
de oamenii din mediul neevanghelic, de cei
care vor performanță și caracter. Dar e
trist când auzim din mediul evanghelic că
ar trebui să nu fim atât de intransigenți cu
privire la valorile morale.
Avem o politică prin care încercăm să-i
convingem și să-i ajutăm pe absolvenții
noștri să se orienteze spre zonele din
societate în care pot să aibă un cuvânt
de spus, să schimbe în bine societatea. Îi
îndemnăm pe elevi să se orienteze în special
spre medicină, și avem deja mulți studenți la
medicină, chiar și medici. Îi încurajăm să se
orienteze spre drept și spre IT.
Avem un feedback pozitiv de la universități.
Un profesor la universitate se întreba într-o
grupă unde era un student de la Filadelfia:
„Cine e Filadelfia asta, de a putut să creeze un
student atât de pregătit?”. Astfel de exemple
sunt îmbucurătoare și credem că Filadelfia
este darul lui Dumnezeu pentru Suceava și
mai departe. A fost o inițiativă nebunească a
câtorva oameni care am crezut că trebuie să
ieșim și altfel cu mărturia noastră în societate,
iar Dumnezeu a onorat acea nebunie întrun mod extraordinar. Slavă lui Dumnezeu
pentru ce înseamnă Filadelfia în Suceava.

Implicarea creștină în viața cetății
Unii au o rezervă în a se implica în societate,
în politică sau afaceri. Cred că rezerva
aceasta vine dintr-o manipulare abilă a
celor care nu doresc să-i vadă pe creștini
punându-și amprenta asupra societății.
Cred în ce spune Isus Hristos, că trebuie să
mă rog „Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta pe
pământ așa cum se face în cer”. Cred că este
o luptă spirituală ca voia lui Dumnezeu pe
pământ să se facă într-o cantitate mai mică
și de calitate inferioară.
Diavolul a avut instrumentele și oamenii
lui ca să ‘transforme’ neimplicarea în ceva
spiritual. Putem avea păreri diferite, dar în ce
privește implicarea în viața cetății (aceasta
e politica), ea ține de cerința elementară de
a fi lumină, de a duce mărturia. Spunem
că avem în Scriptură principiile cele mai
sănătoase după care să funcționeze familia și
societatea, dar dacă nu le expunem și nu le
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arătăm eficiența practică în viața cetății, cum
dovedim că ele sunt cu adevărat valoroase?
Cred că cerința Domnului de a fi lumină
înseamnă implicarea în viața cetății.
Am rămas suprins să văd la oameni care nu
sunt creștini practicanți o foame reală după
oameni care chiar să practice principii
creștine - principii care în general sunt
cunoscute în societatea română. Și uimirea
sinceră când ei văd că se poate, când văd
un om care nu doar vorbește, ci trăiește ce
spune. Bucuria acelor oameni mă face să
spun că trebuie mers înainte. Oamenii care
nu sunt din mediul evanghelic au nevoie de
astfel de exemple.
În ce privește lucrarea din interiorul
bisericilor evanghelice, mă bucur atunci
când văd slujitori, oameni cu responsabilități
la nivel de biserică sau cult care acceptă că
dreptatea nu e doar la ei. Mă bucur să văd
oameni care spun „o să mă gândesc la aspectul
acesta, nu am văzut perspectiva aceasta”. Nu
știu cine ne-a format pe noi, pe lucrători, dar
de obicei avem răspunsuri la toate întrebările,
deținătorul adevărului e doar biserica și
liderul ei, pastorul. E o amărăciune pentru
mine. Dar mă bucur când oameni din
structurile bisericilor realizează că nu sunt
decât oameni și nu dețin tot adevărul, și când
permit și alte perspective, poate de la oameni
mai simpli, mai ‘neimportanți’.
Nu știu cum va lucra Dumnezeu pentru
a reforma Biserica, dacă o va face de sus
în jos prin lideri, sau de jos în sus prin
membri individuali. E preocuparea mea
principală, de ani buni caut răspunsuri exact
la întrebarea aceasta. Pentru că o schimbare
e necesară. Cred că e și iminentă. Sper să fie
iminentă! Nu se mai poate, în opinia mea,
am ajuns într-un moment critic.
Cred că Dumnezeu va lucra și prin lideri,
dar și de jos. Și Dumnezeu, în înțelepciunea
și puterea Lui, va pune lucrurile împreună
într-un mod extraordinar. Asta e și speranța
mea. Nu vreau să cred că nu se mai poate
face nimic prin liderii de astăzi și că va
trebui să fie o ‘revoluție’ pornită de jos în
sus și cineva să fie dus la coșul de gunoi al
Bisericii. Știu că Dumnezeu are putere să
schimbe oamenii. Sper din toată inima ca și
liderii să fie recuperați, dar în același timp
să fie un sprijin și o emulație de jos în sus
a generației care vine. Nu mă refer la vârsta
biologică, ci la oamenii care realizează că e
nevoie de o schimbare pentru a răspunde
menirii pe care o avem: de a fi martorii
Domnului Isus Hristos în lumea de astăzi.
Interviu cu Ioan Bădeliță, pastor al Bisericii
„Filadelfia” din Suceava, manager al Liceului
Filadelfia, membru în Consiliul Județean Suceava.

Educația sexuală în școli
» Interviu cu Adrian Totan, coordonator al programului de educație sexuală
„Abstinență=Libertate” al Fundației Estera, Timișoara, difuzat în em. Realități și pespective 42.
Ceea ce se întâmplă acum în școli și licee are
de-a face cu lipsa de educație sexuală, care ar
trebui să pornească din familie. Experiența
de ani de zile cu elevii ne spune că părinții
nu se ocupă de educația lor sexuală. Cred
că responsabilitatea educației sexuale e
împărțită. În primul rând, părinții, apoi
școala și profesorii, apoi societatea și biserica.
Toate instituțiile ar trebui să concure pentru o
educație sănătoasă în ce privește sexualitatea
pentru copiii noștri.
De exemplu, băiatul meu, în clasa I, mi-a
spus că colegii lui aveau pe telefon imagini
deochiate. E inevitabil ca un copil să fie
expus la aceste lucruri. Dar dacă el are
libertate și deschidere față de părinte pentru
a dialoga, atunci lucrurile se pot rezolva.
Dacă copilul nu poate aborda probleme
simple cu părintele, sigur nu va vorbi despre
problema sexualității, a pornografiei, a
presiunii grupului. Educația sexuală poți să
o abordezi și la grădiniță, și la 7 ani, dar mai
ales în preadolescență, la 11-12 sau 14 ani este
critic să o abordezi. Când vorbim de educația
sexuală în școli, ea nu e în afara educației
sănătoase pe care părinții ar trebui să o facă.
Noi învățăm elevii ce înseamnă sexualitatea,
că Dumnezeu e autorul plăcerii sexuale, vrem
să-i învățăm ce a intenționat Dumnezeu cu
sexul, discutăm lucrurile din punct de vedere
fiziologic, psihic și spiritual. Predăm de la
clasa VII-VIII până la liceu.

Începuturile programului
Fundația Estera se ocupă de consilierea femeilor
care trec prin criza unei sarcini neplanificate. În
1999, a venit la noi o fată de 13 ani, însărcinată
în luna a patra cu gemeni, care nu știa elemente
de bază de fiziologie și cum poți să rămâi
însărcinată. Atunci ne-am gândit ce putem face
nu doar să reparăm, ci să prevenim, și așa s-a
născut cursul de educație sexuală.
Am luat legătura cu inspectorul școlar; se
confruntau cu aceleași probleme. Inspectorul
ne-a spus că abia așteaptă programul nostru.
Ne-am strâns împreună câțiva și în anul 1999
am conceput 11 lecții despre sexualitate
din perspectiva moralei creștine. Atunci
problemele erau mai limitate, dar acum, în
orice școală în care am predat, 1-2 fete erau
însărcinate. Școlile și profesorii se confruntă
cu problema asta.
Statisticile spun că vârsta medie la care
tinerii își încep viața sexuală a scăzut de
la 18 la 16 ani. Dar vedem că ea merge și
mai jos, la 13-14 ani. La vârste tot mai mici,
adolescenții devin părinți. La nivel mondial
e la fel. Și din perspectivă laică, a UNESCO,
a Min. Educației și a Direcției de Sănătate
Publică, doar privind la consecințele
negative, cea mai bună alternativă, pe lângă

protecție și prezervative, este abstinența. Cu
perspectiva moralei creștine pe care o aducem
noi, ne integrăm perfect cu ei când e vorba de
adolescenți.

Programa de educație sexuală
Este crucial conținutul educației sexuale.
Unii părinți se tem pe bună dreptate de
influențe nedorite asupra copiilor - vorbim
de schimbare de sex și de homosexualitate.
Acestea fac parte din ceea ce se propune la
nivelul UE pentru educația copiilor.
Cursul pe care l-am conceput e din
perspectiva moralei creștine. Am spus asta
de la început inspectoratului și profesorilor.
Am inserat valorile creștine într-un curs
care reflectă un limbaj public laic, dar cu
adevărurile lui Dumnezeu. Ne propunem
ca elevii să fie informați cu exactitate cu
privire la sexualitatea lor, atât științific,
dar și din punct de vedere moral. Le oferim
alternative și, pentru fiecare alternativă, le
descriem consecințele. Ei sunt liberi să aleagă.
Începem cu cine este omul, imaginea de
sine. Facem diferență între ideal și cum se
comportă omul în realitate, și le comparăm.
Educația înseamnă nu numai să descriem ce
face omul, ci să ne uităm și la standardul din
perspectiva lui Dumnezeu și cum mergem
înspre acel ideal, cum ajutăm oamenii, care
instinctiv merg într-o direcție nepotrivită, să
vadă care sunt consecințele. Apoi, intrăm în
detaliu cu privire la maturizarea sexuală, ce
se întâmplă fiziologic, emoțional cu gândirea
și alegerile noastre. Vorbim și despre partea
spirituală, dar și despre cea relațională, critică
în adolescență, despre presiunea prietenilor.
Un alt subiect este gândirea critică, evaluarea
diferitelor perspective. Facem cu copiii un
tabel pe tablă, cu argumente pro și contra
implicării în relații sexuale. Și e impresionant
să vezi cât de clar pot gândi atunci când îi
provoci cu motivele pentru care se implică
sexual - plăcere, curiozitate, presiunea
anturajului - și cu motivele pentru care
nu ar trebui să se implice sexual – sarcină,
avort, boli, pierderea reputației. Îi ajutăm să
gândească, să evalueze aceste lucruri.
Apoi vin lucrurile care sunt de impact pentru
adolescenți. Un lucru prin care le deschidem
ochii, ceva ce filmele, revistele și internetul

nu prezintă, sunt bolile cu transmitere
sexuală (BTS). Filmele nu prezintă actorul
care, la 2-3 săptămâni după o relație pasageră,
se ține de abdomen și are dureri la urinare,
pentru că a contractat o BTS, și care, totuși,
e foarte comun. Vorbim despre consecințele
dramatice ale BTS asupra calității vieții și
asupra viitorilor lor copii. E o lecție care îi
tulbură, în sensul bun al cuvântului.
O altă consecință este sarcina. Când ești
adolescent, și dacă folosești metode de
prevenție, nu știi să le folosești (cei mai mulți
nu folosesc). Poți ajunge la sarcină. Și vrem să
le arătăm valoarea vieții, ce e sarcina, faptul
că un copil e o minune. Folosim filmulețe cu
fetusul mișcând, cu ce se întâmplă în 9 luni
de sarcină. Asociată cu lecția despre sarcină
e lecția despre avort. Din păcate, cele mai
multe adolescente care își încep viața sexuală
și rămân însărcinate aleg să facă avort.
După consecințele fiziologice ale implicării în
comportamentul sexual indezirabil, avem o
lecție despre traume emoționale și relaționale
- când abuzezi de celălalt, când celălalt se simte
ca un obiect sexual pentru împlinirea nevoilor
tale, consecințele unui avort. Toate aceste
traume, pierderea reputației, faptul că ți-ai
călcat principii din cauza anturajului, sunt mai
greu de vindecat decât cele fizice.
La fiecare lecție, afirmăm că cea mai bună
metodă de protecție, pentru boli, sarcină,
traume asociate cu avortul sau părăsirea sau că
ajungi să crești singură copilul, e abstinența.
Apoi abordăm problema anturajului. Atunci
când te-ai hotărât pentru niște valori, dar cei
din jur te ridiculizează că ești virgin, cum faci
față presiunilor și șicanelor? Dacă știi că există
o alternativă și se poate, vei rezista mai ușor.
Apoi vorbim despre alternativa la relații
sexuale, despre prietenia romantică și cum
o poți dezvolta fără a te implica în relații
sexuale. Actul sexual e parte dintr-o relație
care ar trebui cultivată nu doar la nivel fizic. El
oprește încrederea, respectul și cunoașterea,
pentru că se merge prea repede pe traiectoria
sexuală. Asta îi încurajează să rămână
abstinenți, în perspectiva căsătoriei.
Ultima lecție e să vadă viitorul, că abstinența
este temporară, o protejare pentru acum. Dar
va veni vremea când vor găsi o persoană cu
valori comune pe care o vor iubi, iar acela
este cadrul lăsat de Dumnezeu pentru sex.
Iar statisticile arată că în familiile stabile
între doi credincioși, satisfacția sexuală
este cea mai mare, pentru femei și pentru
bărbați. Dacă ai început mai devreme viața
sexuală, dacă ai avut mai mulți parteneri,
dacă în familie ai alte escapade sexuale, nu
îți vei găsi satisfacția sexuală maximă.
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Premieră: Conferința „Eliberând captivii”
program religios

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, ora 18:00

LUNI 23 aprilie

MARŢI 24 aprilie

MIERCURI 25 aprilie

00:00 Întrebări esențiale 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Holy ambition
01:30 Trăiește-ți viața! 02:00 Realități
și perspective 03:00 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 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 pentru Slujire 09:00 Cartea Cărților
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Castelul
minunat 10:30 Biserica Punctul Zero (r)
11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30
Perspective eterne (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Stând
în spărtură pentru Israel (r) 14:00 Inima
închinării (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (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 Alte afaceri 01:00
Cuvântul Vieții! 02:00 Calea, Adevărul și
Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cuvântul Vieții! (r) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Aleea cristale 10:00
The Tattoo 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Valoarea unui om (r) 12:30
Concurs biblic (r) 13:00 Mapamond
Creștin (r) 13:30 Isus - om, Mesia sau mai
mult (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Aleea cristale (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 The Tattoo (r)
17:30 Alte afaceri 18:00 Seminar biblic

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Căutând
extraordinarul cu Jeni 01:00 Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Bine sau dumnezeiesc? 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 Cartea Cărților 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Latoya 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Iertat
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
Israel? (r) 13:30 Religii înrudite (r) 14:00 Alte
afaceri (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Latoya
(r) 17:30 Căutând extraordinarul cu Jeni
18:00 Două împărății în conflict (r)

19:00 Religii înrudite documentar
19:30 Secretele succesului program religios

19:00 Isus - om, Mesia sau mai mult străin
20:00 De ce Israel? din actualitate
19:30 Bine sau dumnezeiesc? seminar biblic 20:30 Joni și prietenii program religios străin
20:00 Mapamond Creștin (r) știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 În prezența lui Isus (r) program muzical 22:00 Iertat film artistic
23:30 Muzică
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Valoarea unui om film artistic
documentar

Vineri, 22:00

film artistic

Premieră:
Inheritance

După moartea patriarhului
familiei extinse, Delvecchios, doi
frați înfricoșători sunt lăsați să
conducă afacerea familiei. Atunci
când un secret al familiei iese
la lumină, provocând agravarea
vechilor gânduri, loialitatea este
19:00 Temelia evreiască a creștinismului pusă la îndoială. Filmul dezvăluie
modul cum își privesc fiii părinții
documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi program religios în lupta pentru identitate și
străin
20:00 Decupaj din realitate materiale despre modul în care un fiu află
telespectatori
că adevărata identitate provine
20:30 Călătoria program religios străin
dintr-o sursă mai adâncă decât
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
familia.
22:00 Evreii din Ucraina film artistic
23:30 Muzică

JOI 26 aprilie

VINERI 27 aprilie

SÂMBĂTĂ 28 aprilie

DUMINICĂ 29 aprilie

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
Portretul biblic al căsătoriei 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Omida Carlos 10:00 Al
treisprezecelea etaj 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Evreii
din Ucraina (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Temelia
evreiască a creștinismului (r) 14:00 Căutând
extraordinarul cu Jeni (r) 14:30 Bine sau
dumnezeiesc? (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Al treisprezecelea
etaj (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 Holy ambition
08:30 Zidurile inimii mele 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Fabrica razei de soare 10:00
16 Profeții care arată că Isus e Mesia (r) 10:30
Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Jimmy (r) 12:30 Viața așa cum e (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Alegând calea Bibliei (r) 14:00 Dincolo de
bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Fabrica
razei de soare (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 Holy ambition 18:30 Trăiește-ți viața!

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 Crucea este
cheia 09:00 Cartea Cărților 09:30 Jovis BonHovis and Creation Crew 10:00 Rădăcina
tuturor relelor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Inheritance (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Cuvânt din Ierusalim (r) 13:30 The
Appointed Times Jesus in the Feasts of Israel
(r) 14:00 Vieți în lumină/ Întrebări esențiale
(r) 14:30 InTouch (r) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Jovis Bon-Hovis and Creation Crew (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 Jovis Bon-Hovis and
Creation Crew (r) 10:00 Lecția de biologie /
Lecții tari 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
Jovis Bon-Hovis and Creation Crew (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 televiziunii
19:00 The Appointed Times Jesus in the show
17:30 Inima închinării program muzical
Feasts of Israel documentar
17:30 Puterea rugăciunii program religios
18:00 Bucuria de a cânta program muzical străin
19:30 InTouch program religios străin
18:00 Eliberând captivii program religios
18:30 Gaither pentru România (r) programmuzicalstrăin
20:00 Cuvânt din Ierusalim din actualitate
19:00 Secția de poliție (r) film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) mărturie
19:00 Alegând calea Bibliei documentar
19:30 Club 700 magazin TV
20:30 Rădăcini și reflecții program religios 19:30 Ospăț cu mană program religios străin
19:30 Dumnezeu știe! (r) magazin TV
20:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele străin
20:00 Jerusalem Dateline știri din Orientul 20:00 Mapamond Creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Concurs biblic magazin TV
televiziunii
Mijlociu
20:30 Viața așa cum e magazin TV
22:00 Inheritance film artistic
20:30 Mari isprăvi program religios străin
21:00 Realități și perspective (r) talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:30 Gaither pentru România program 21:00 Realități și perspective talk-show
22:00 În prezența lui Isus program muzical străin
23:00 Secția de poliție film serial
22:00 Ascunși în văzul tuturor film artistic
22:30 Istorie a închinării creștine documentar
muzical străin
23:30 Muzică
23:30 Pasiune pură program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) program despre problemele
program religios

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

30

sexualității

LUNI 23 APRILIE

MARŢI 24 APRILIE

MIERCURI 25 APRILIE

JOI 26 APRILIE

SÂMBĂTĂ 28 APRILIE

22:00 Valoarea unui
om film artistic

22:00 Iertat film artistic

22:00 Evreii din
Ucraina documentar

21:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show in direct

22:00 Ascunși în văzul
tuturor film artistic
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