Editorial

Mass-media
creºtinã

T

rãim într-o vreme în
care mijloacele de
comunicare în masã:
presa, radioul, televiziunea prezintã o ofertã tot mai bogatã de
produse ºi servicii. Viaþa unui
numãr tot mai mare de persoane
este astãzi influenþatã de dezvoltarea noilor tehnologii de informare în masã, pe primul loc
situându-se internetul. Cartea lui
Daniel se terminã cu câteva proorocii despre sfârºitul tuturor
lucrurilor, între care se numãrã
ºi aceea cã „la vremea sfârºitului
… cunoºtinþa va creºte” (12.4).
Fãrã îndoialã cã aceste progrese în domeniul comunicaþiilor
au folosit ºi la vestirea Evangheliei prin programe radio-TV care,
prin intermediul sateliþilor, au
putut sã fie transmise în direct ºi
receptate de milioane, ºi chiar
miliarde de oameni.
Dupã o prezenþã de 14 ani în
media audio vizualã din România,
canalul creºtin interconfesional
Alfa Omega TV a devenit treptat
unul din principalii furnizori de
emisiuni cu conþinut creºtin. În
ziua de 11 iunie a.c. a avut loc la
Timiºoara o întâlnire de aniversare a doi ani de emisie neîntreruptã prin satelit a canalului TV
creºtin Alfa ºi Omega.
Tot la Timiºoara, a fost
înregistratã în 2002 Asociaþia
Românã de Media Creºtinã, cu
un Consiliu format din editori
evanghelici.
Pe de altã parte, recent
înfiinþata Asociaþie a Ziariºtilor
Creºtini (AZEC) ºi-a propus din
start, sã elaboreze un cod
deontologic al jurnalistului creºtin

precum ºi o mai bunã comunicare
cu bisericile ºi confesiunile din
România.
Nu în ultimul rând, þin sã amintesc cã în toamna anului 2007 s-a
deschis la Colegiul Biblic de la
Oradea o nouã secþie: JurnalismInstruire Media.
Desigur, pentru promovarea
mass-mediei creºtine este nevoie
nu numai de profesioniºti ci ºi de
fonduri, pentru cã altfel, putem
asista la falimente, la suspendãri
de posturi de radio sau încetãri
de apariþii a unor periodice
creºtine.
De aceea, în finalul acestei
succinte prezentãri a situaþiei
mass-media creºtinã din þara
noastrã (la care s-ar putea adãuga
ºi presa scrisã ºi audio-vizualã din
diaspora, deloc de neglijat), consider cã un îndemn binevenit ar
fi unirea în rugãciune pentru ca
Evanghelia Împãrãþiei sã fie
propovãduitã prin toate mijloacele de comunicare, grãbind în
acest fel împlinirea ultimului
semn a ultimei profeþii (Matei 24.14)
cu privire la Revenirea Domnului.
Canalul Alfa Omega TV
acoperã astãzi Europa, Orientul
Mijlociu ºi nordul Africii, iar prin
cablu poate fi recepþionat în peste
2700 de localitãþi din România ºi
Republica Moldova. ªi, nu în
ultimul rând, trebuie amintitã în
difuzarea Cuvântului ºi Televiziunea CREDO, cu o audienþã tot mai
mare.
Dumnezeu ne oferã în prezent nenumãrate forme de a lua
aminte la Cuvântul Sãu. Este un
har pentru care mulþumim din
inimã Domnului.
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„Evanghelia
aceasta a
Împãrãþiei va fi
propovãduitã în
toatã lumea, ca
sã slujeascã de
mãrturie
tuturor
neamurilor.
Atunci va veni
sfârºitul.”
Matei 24.14

Cuvântul Adevãrului

3

