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Zece ani de transmisie CREDO TV

C

u bucurie vă anunțăm că misiunea CREDO TV împlinește
anul acesta 10 ani de slujire!
Este un motiv de a da slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat și
ne-a dat harul și oportunitatea aniversării primei decade de activitate.
Este realmente un har, luând în considerare că, pe parcursul celor 10 ani,
omenirea a avut de înfruntat una dintre
cele mai grele crize economice din istorie.
Și pentru Credo TV această perioadă
a fost presărată cu momente de suișuri
și coborâșuri, cu momente în care credința și răbdarea ne-au fost testate la
maxim. Finalmente însă, Domnul ne-a
ajutat să ieșim biruitori din toate, iar
această misiune există, în ciuda vicisitudinilor, a intemperiilor și a scepticismului unora. Mai mult, această misiune
se dezvoltă.
Ne amintim cu nostalgie de momentele emoționante de acum 10 ani, când a
fost lansat canalul de televiziune creștină Credo TV, care emite prin satelit,
cu program de 24 ore pe zi, 7 zile pe
săptămână.
Lansarea Credo TV a avut loc cu
ocazia Convenției Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite ale Americii și Canada, din Phoenix, Arizona,
în anul 2006.
Tot atunci, Credo TV a devenit partenerul media al acestor Convenții și se
cuvine să aducem mulțumiri Comitetului de organizare al Convenției, care ne-a
onorat, încredințându-ne responsabilitatea acestui parteneriat media pentru
un astfel de eveniment de importanță
majoră în sânul diasporei române.
Iată-ne împreună, la fiecare ediție,

osteneală?”, spuneau evreii în vremea
aceea. Şi se pare că o spunem şi noi
destul de des, când vine vorba de sacrificiu pentru lucrarea Domnului.
Însă, preaiubiţilor, preţuirea pe care o
acordăm lui Dumnezeu şi lucrării Lui
se măsoară în timp investit în slujire,
bani cheltuiţi, ore puţine de odihnă sau
relaxare, transpiraţie, lacrimi, kilometri
rulaţi şi uzură la maşină, sănătate şi viaţă
pusă pe altarul Domnului. David a spus
răspicat: „Nu voi aduce Domnului o
jertfă care să nu mă coste nimic” (2 Samuel 24:24). Cât costă jertfa ta şi a mea?
4. Părtinirea în slujire (2:8-9).
Aceasta este o slăbiciune a slujitorilor.
Simpatiile, relaţiile, legăturile de rudenie, darurile – n-ar trebui să aibă nici
o influenţă în actul slujirii noastre, dacă
vrem ca jertfele noastre să fie bine primite înaintea lui Dumnezeu.
5. Ignorarea principiului zeciuielii (3:8-10). Refuzul poporului
de a-şi aduce zeciuielile la Casa Domnului echivala în ochii lui Dumnezeu
cu nerespectarea poruncilor sfinte şi
cu înşelarea Lui (v.7-8). Iar aceste abateri atrăgeau alte consecinţe nefaste

pentru popor: blestem divin, închiderea
cerului, invazii de lăcuste, pământ neroditor, culturi compromise (3:9-11).
Oare nu din aceeaşi cauză şi noi,
credincioşii din „perioada harului”,
suntem deseori lipsiţi de binecuvântarea
cerului?
6. O atitudine sfidătoare, arogantă faţă de Domnul (1:6,7; 2:17;
3:7,8,13). Observaţi, vă rog, duelul verbal: „Dumnezeu zice... dar voi ziceţi...”
şi replicile poporului la acuzaţiile Domnului: „Cu ce am nesocotit Numele Tău?
Cu ce te-am obosit (înşelat)? Ce-am
spus noi împotriva Ta?”. Această atitudine era în contrast evident cu ceea
ce aştepta Dumnezeu de la ei, atunci
când îi confrunta cu stările lor rele.
Oare nu ştia poporul că un duh zdrobit şi o inimă mâhnită sunt considerate
jertfe plăcute înaintea Domnului (Ps.
51:17)? Dar noi, ştim?
7. Cârtiri şi lamentări nejustificate (2:17, 3:14). „Unde este Dumnezeul dreptăţii? Ce câştigăm dacă
păzim poruncile Domnului? Oare nu
slujim degeaba lui Dumnezeu?”. Aceste
plângeri reflectă nemulţumire, amără-

ciune, necredinţă, lipsă de perspectivă
şi sunt ca nişte duşuri reci pentru pasiunea relaţiei cu Domnul, entuziasmul
închinării şi râvna pentru slujire.

Concluzii

A

vem harul să aparţinem celei
mai măreţe Impărăţii care
a existat vreodată. Ca familii
puse deoparte pentru Domnul, suntem
o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.
Suntem închinătorii Dumnezeului
înaintea căruia se proşterne întregul
Univers. Avem privilegiul să fim lucrători împreună cu Dumnezeu în marele
Său câmp de lucrare. Cât preţ punem
noi pe aceste favoruri deosebite? Cum
ne achităm noi de marile responsabilităţi încredinţate? Ce calitate au trăirea,
închinarea şi slujirea noastră înaintea
acestui mare Dumnezeu? El, care a dat
ce a avut mai bun (chiar totul) pentru noi,
merită tot ce e mai bun (chiar totul) din
partea noastră. Să ne ajute Dumnezeu
să fim şi să facem totul în aşa fel încât
El să fie mulţumit de noi. Amin.

Echipa Credo TV SUA, alături de Marcela și Marian Avram
începând cu anul 2006, de fiecare dată
făcându-ne cu prisosință datoria.
Grație posibilităților tehnologice ,
începând cu ediția din 2010, serviciile
divine ale convenției se transmit nu doar
prin internet, ci și pe canalul principal de
televiziune Credo TV, care, prin satelitul
THOR, acoperă toată Europa, Orientul
Mijlociu și partea de nord a Africii. Acesta este preluat de cele aproximativ 219
rețele de cablu mici și mijlocii din România și de rețelele majore ca: Focus
Sat, UPC, Telecom TV și mii de antene
individuale. În felul acesta, programele
convenției sunt vizionate de zeci de mii de
români, chiar și de unii care nu aparțin
neapărat unei denominațiuni evanghelice. Este, într-adevăr, o expresie a mesajului din pilda semănătorului: sămânța,

Steve Bonica, Petru Amarei și Florin Blaj în dialog cu
realizatorul Credo TV, pastorul Iacob Berghianu

mesajul Evangheliei, pătrunde peste tot,
chiar și în cele mai izolate sate, la oameni
care realmente nu au avut altă oportunitate prin care să se întâlnească cu o
Evanghelie curată. Nu este acesta un
miracol, un motiv de implicare și de a ne
apleca cu mai multă atenție și responsabilitate către această misiune, ca să-i
exploatăm potențialul?
Credo TV și-a dezvoltat și continuă
să-și dezvolte producția proprie. Producem o varietate de emisiuni pentru toate
vârstele în studiourile noastre din Cluj
Napoca, Chicago, Phoenix - Arizona și,
în curând, la Oradea și Timișoara.
Credo TV, prin prezența sa la evenimente organizate de bisericile evanghelice, se adresează publicului larg, oferind
o filmare profesională și transmisii în
direct ale unor evenimente din Statele
Unite și Europa.
Cazul Bodnariu a demonstrat cu prisosință ce poate însemna un canal de
televiziune. Credo TV a produs majoritatea clipurilor cu mesaje de impact, care
au devenit automat virale pe internet.
A transmis în direct de la mai multe demonstrații de amploare, culminând cu
maratonul din 16 aprilie, când Credo TV
a preluat transmisiile live din 31 de localități de pe 4 continente, centralizându-le în studioul din Chicago, pentru a

COMUNICATUL OFICIAL
al Convenției a 48-a a Bisericilor Penticostale
Române din Statele Unite și Canada
Având în vedere demersul Coaliției pentru Familie din România, care a
strâns 3 milioane de semnături ale cetățenilor români, aprobarea Curții
Constituționale din România și anticipând și aprobarea Parlamentului
României pentru organizarea unui referendum național,
Convenția Bisericilor Române Penticostale din SUA și Canada, în numele
celor 110 biserici și a celor peste 25.000 de membri, salută și susține inițiativa de
amendare a Constituției României, prin

ARTICOLUL UNIC:
Articolul 48 alin. (1) din Constituția României, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, care se modifică și
va avea următorul cuprins: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a
asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”
Considerăm că prin introducerea acestei propoziții în documentul de bază al țării, România se va înscrie în primele
rânduri în lupta pentru revenirea la normalitatea de ordin biblic, istoric și social, dar și în reafirmarea realităților obiective
biologice și instinctive ale naturii umane.
Prin aceasta, credem că Dumnezeu va binecuvânta România și poporul român cu o platformă de morală sănătoasă,
singura care s-a dovedit viabilă pentru civilizațiile istoriei. Absența acesteia a declanșat declinul și, în cele din urmă,
decăderea totală a celor mai puternice imperii ale lumii.
Consiliul Pastoral al Convenției cheamă toate comunitățile creștine române la trei săptămâni speciale de pregătire
cu post și rugăciune, în legătură cu acest demers, după cum urmează: 28 noiembrie - 4 decembrie 2016; 9 -15 ianuarie 2017
și 17 - 24 aprilie 2017.
De asemenea, chemăm toți creștinii români din România și Diaspora să se unească la acțiuni legale care ne
reprezintă, pentru proclamarea Familiei ca Instituție Divină, așa cum a fost aceasta întemeiată de Dumnezeu, Creatorul, și
care reprezintă, simbolic, însăși relația Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos cu Biserica Sa, prin mijlocirea
Duhului Sfânt!
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Apoi, închinarea trebuie să implice
întreaga fiinţă (inimă, sentimente, voinţă,
gânduri, vorbe, fapte, atitudini, posesiuni). Închinarea este mai mult decât
o oră de rugăciune, o cântare, o poezie, un
ban la colectă sau un act de caritate. Mă
închin mai întâi prin ceea ce sunt, apoi
prin ceea ce spun sau fac.
În al treilea rând, închinarea trebuie să fie ceva frumos, înălţător. Nu o
corvoadă sau ceva plictisitor, ci un act
sau o atitudine prin care îmi exprim
recunoştinţa faţă de ceea ce este sau
ce face Dumnezeu.
În al patrulea rând, închinarea presupune deseori jertfă. Datorită circumstanţelor sau stărilor prin care trecem,
nu întotdeauna ne vine să ne închinăm,
dar o facem prin lepădare de sine. Iov
în încercarea lui, sau Pavel şi Sila în
temniţă, sunt bune exemple în această
privinţă. Iar atunci când se îndeplinesc
condiţiile de mai sus, închinarea devine
o forţă care produce miracole: alungarea duhurilor rele (1 Sam. 16:23), biruirea vrăjmaşilor (2 Cron. 20:21-22),
zguduirea temniţelor, deschiderea
uşilor şi dezlegarea legăturilor celor
închişi (Fapte 16:25-26).
Iubiţilor, în contextul celor spuse
mai sus, haidem să ne verificăm la modul cel mai serios calitatea închinării
noastre. Începe ea la nivelul duhului
şi se extinde în toate domeniile vieţii?
Se realizează ea în conformitate cu
adevărul lui Dumnezeu? Îi oferim lui
Dumnezeu ce avem mai bun sau doar
lucruri fără valoare, care nu ne costă
prea mult? Îi aducem o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, aşa cum se
cade unui Dumnezeu care este şi un foc
mistuitor (Evrei 12:28-29)? Ce a pierdut
închinarea noastră comunitară, încât
în multe biserici a devenit o liturghie
greu de suportat şi nu mai impresionează
nici pe Dumnezeu, nici pe oameni? Nu
cumva podoabele sfinte purtate la închinare la începutul pocăinţei noastre
(neprihănirea, ascultarea, smerenia,
duhul blând şi liniştit, râvna pentru
Casa Domnului) au fost înlocuite cu
podoabe lumeşti, care Îl împiedică pe
Dumnezeu să mai coboare la părtăşiile
noastre? Nu cumva am unit sărbătorile
noastre cu nelegiuirea (Is. 1:10-15) şi
astfel Dumnezeu nu mai poate suporta
nici sărbătorile, nici pe noi? Doamne,
îndură-te de poporul Tău!

Calitatea slujirii

P

rimul factor care influențează
în mod hotărâtor calitatea
slujirii este calitatea slujitorului. În a doua scrisoare adresată de
Pavel mai tânărului său colaborator
Timotei, în contextul discuției despre
slujitori, Pavel îi aseamănă pe aceștia cu
vasele aflate într-o gospodărie (2 Timotei 2:20-21). Diferența de valoare
dintre vasele din casă este dată de: statutul lor (vase de cinste sau de ocară);
de gradul lor de curăție (sfinte sau mai
puțin sfinte); de gradul de utilitate (mai
mult sau mai puțin folositoare) și de
gradul de destoinicie (destoinicie limitată sau totală).
Este de neconceput ca un slujitor
al Domnului (bărbat, femeie, tânăr sau
vârstnic) să nu fie un vas de cinste în
casa Domnului. Dar nici în ce priveşte
sfinţenia n-ar trebui să existe toleranţă
sau negociere. Dacă pentru preoţii
Vechiului Legământ cuvintele de
ordine erau „Sfinţenie Domnului"
(Exod 28:36), pentru noi, slujitorii
Noului Legământ, deviza trebuie să
fie aceeaşi: „sfinţi în toată purtarea”
(1 Pet. 1:15). Doamne, ajută-ne!
Certurile de cuvinte, vorbăriile
goale şi lumeşti, întrebările nebune şi
nefolositoare fac rău oricărui copil al
lui Dumnezeu, darămite unui slujitor
(2 Tim. 2:14,16,23). Apoi, este clar că
un vas este cu atât mai valoros, cu cât
este mai folositor celui care-l deţine.
Gradul de utilitate (folosire) ca slujitori în lucrarea lui Dumnezeu este dat
în mare măsură de disponibilitatea
noastră de a ne lăsa la îndemâna lui
Dumnezeu. În al patrulea rând, destoinicia noastră în slujire este dată de
înzestrările primite şi de abilităţile dobândite prin folosirea regulată a darurilor, slujbelor şi a lucrărilor încredinţate
de Stăpân.
Pe lângă însuşirile enumerate mai
sus, un slujitor „de calitate” trebuie să
se teamă de Dumnezeu şi să aibă respect faţă de Numele Lui (Mal. 2:5). El
va avea întotdeauna Legea adevărului
în gura lui (Mal. 2:4) şi va împărţi drept
Cuvântul adevărului (2 Tim.2:15). De
asemenea, el va păzi ştiinţa şi din gura
lui va ieşi învăţătură (Mal. 2:7). Şi, nu în
ultimul rând, el va da dovadă de blândeţe, îngăduinţă şi tact, chiar şi faţă de
potrivnici, pentru a-i câştiga pentru
Domnul (2 Tim. 2:24-25).
Al doilea factor care dă valoare slujirii este calitatea jertfei. În vechime,

fie că era vorba de arderea de tot, de
jertfa de mulţumire sau de jertfa de
ispăşire, trebuia ca animalele sacrificate să fie fără cusur, ca jertfa să fie
primită (Num. 6:14). Dumnezeu a
privit spre jertfele aduse de preoţii din
timpul lui Maleahi şi a exclamat supărat:
„N-am nici o plăcere de voi... Voi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag –
iată darurile de mâncare pe care le
aduceţi! Pot Eu să le primesc din mâinile voastre?...” (Mal. 1:10,13).
Stimaţi slujitori, cum stăm cu calitatea slujirii noastre? Ce fel de vase
suntem noi în Casa lui Dumnezeu?
Cât preţ punem pe dedicarea sau pe
sfinţirea noastră, cât de disponibili şi
de destoinici suntem în lucrarea la care
suntem chemaţi? Raportat la resursele
pe care le avem la dispoziţie, cum arată
darurile şi jertfele pe care le aducem
înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva
sunt furate, au defecte, sunt de mâna
a doua, sunt chiar de dispreţuit? Dacă
este asa, Domnul să ne ierte şi să ne
corectăm cât mai grabnic, pentru a
nu ne fi osteneala în zadar!

Alte cauze ale lipsei de
calitate a vieţii, închinării
şi slujirii noastre

D

in dialogul dintre Dumnezeu şi poporul Său, aflăm
câteva motive pentru care
evreii din popor şi preoţii din vremea
lui Maleahi aduceau jertfe de care Dumnezeu nu era deloc încântat:
1. O raportare incorectă la
Dumnezeu (1:6). O relaţie bună cu
Dumnezeu presupune cinste şi teamă
faţă de El. Dumnezeu nu putea tolera
faptul că Numele Lui era mai puţin respectat în poporul Său decât între Neamuri
(Mal. 1:11-12). Când pierdem din vedere
măreţia, sfinţenia şi asprimea lui Dumnezeu, pierdem şi motivaţia corectă
pentru a trăi, a ne închina şi a-I sluji
Lui într-un mod corespunzător
(Evrei 12:28-29).
2. Desconsiderarea mesei
Domnului (1:7,12). Este o consecinţă
directă a primei cauze. Scăzând calitatea vieţii, a închinării şi a slujirii noastre,
automat scade valoarea jertfelor aduse
la altar. Iar acest lucru ne face să privim
cu dispreţ hrana din Casa Domnului,
criticând deseori cântarea, predica,
închinarea, slujitorii. Or, aceasta nu
face decât să înrăutăţească situaţia.
3. Indispoziţia pentru sacrificiu (1:13a). „Merge oricum... Ce atâta

fi retransmise ca un tot unitar. Credo TV a
contribuit substanțial la coagularea eforturilor în vederea susținerii familiei Bodnariu și rezolvarea favorabilă a acestui
caz. Pentru răspunsul la rugăciuni Îi mulțumim Domnului, iar dumneavoastră
pentru sacrificii și suport!
Suntem la un moment aniversar, avem
deja o mică istorie în spatele nostru, am
acumulat o importantă experiență, am învățat multe lucruri. Pe baza acestora, am
făcut un bilanț și o analiză obiectivă a misiunii Credo TV. În urma acesteia, vă informăm că suntem și mai hotărâți să continuăm această lucrare. Până nu demult,
înțelegerea noastră era că trebuie să ne
adresăm exclusiv vorbitorilor de limbă
română. Domnul, însă, ne-a arătat că
orizontul nostru trebuie să se deschidă.
Un motiv de satisfacție și bucurie a fost
Echipa Credo TV România
faptul că bisericile din Ungaria s-au deschis, din proprie inițiativă, către misiunea
la drum și care stă la baza existenței misiunii Credo, acela
Credo, și iată-ne în plin proces de dezvoltare și extindere a
de a lucra în parteneriat cu bisericile evanghelice și, implicit,
televiziunii Credo și în Ungaria. Acest gen de colaborare se
cu dumneavoastră, iubiți frați și surori, care ne urmăriți la
va extinde și în țări precum Bulgaria, fosta Iugoslavie, Grecia,
TV sau pe internet. Ne adresăm, cu mult respect și dragoste,
Turcia și Albania. Credo TV transmite în toate aceste țări.
și bisericilor cu care încă nu avem o relație directă de parteAvem însă nevoie de fonduri, pentru ca emisiunile să fie
neriat: veniți să lucrăm împreună, implicați-vă în această
traduse în limbile acestor țări.
misiune, oferiți suport; veniți să înaintăm cu această lucrare
Accentuăm din nou unul din principiile cu care am pornit
până se mai poate!
MARIAN AVRAM

Mesajul familiei Bodnariu către cititorii
revistei Cuvântul Adevărului
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi
totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte
cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine.
Să lăudăm cu toții Numele Lui!”
(Psalmul 34.1-3)

A

Domnului să fie slava pentru toate lucrările Lui,
și includem, cu bucurie, și pe cea săvârșită cu familia noastră! Îi mulțumim lui Dumnezeu din toată
inima că ne-a scăpat din mâna celui fără-de-lege. Vă rugăm să
ne dați voie ca și pe această cale să vă mulțumim celor ce ați trecut
împreună cu noi prin valea umbrei morții, pentru postul și rugăciunile dumneavoastră, pe care Tatăl le-a primit, le-a ascultat
și le-a răspuns.
Ne bucurăm nespus să fim împreună cu copiii noștri și împreună cu ei să facem parte din familia minunată a Domnului.
Dumnezeu să vă binecuvânteze dragostea și credința cu care
ne-ați susținut! El să ne întărească mai departe la toți credința și
să ne aprindă mai tare și dragostea, ca la venirea Lui să le găsească în noi și pe una și pe cealaltă. Și știm că El este aproape!
Așa cum am anunțat și în comunicatul oficial, vă aducem
la cunoștință că ne-am hotărât să ne stabilim în România.
După întoarcerea copiilor, mai cu seama în ultima vreme, am
încercat să ne găsim intimitatea, liniștea și pacea în familie
prin a părăsi Naustdal și a vizita România. Considerăm deja
aceasta ca o reușită, din mai multe motive, ceea ce ne-a determinat să luam decizia de a rămâne în România. Ne pare rău că
nu am reușit să comunicăm mai mult până în prezent, dar am
considerat potrivit să așteptăm mai întâi o reacție din partea
oficialităților din Naustdal la scrisoarea de înștiințare pe care

am trimis-o în urmă cu câteva zile. Observând că atenția este
deturnată de alte știri, ne simțim liberi să anunțăm și în mod
public această schimbare.
Sperăm ca în continuare să găsim înțelegere din partea
dumneavoastră, căci până când ne vom găsi un loc unde să ne
stabilim reședința, ne este greu să onorăm invitații și să facem
vizite. Pe cei cărora Domnul vă pune pe inimă să continuați
să vă rugați pentru noi, vă rugăm să o faceți cu credința că El,
care a început lucrarea, o va duce la bun sfârșit.
Vedem mâna Lui în toate și Îi suntem recunoscători. A
Lui să fie slava, cinstea și gloria, în veci. Amin!
Cu recunoștință în Hristos,
Marius, Ruth și copiii
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