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ÎNCHINAREA

...închinătorii adevăraţi se vor închina
Tatălui în duh şi în adevăr (Ioan 4:23)
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EDITORIAL

SLUJIREA PRIN MEDIA CA FORMĂ DE ÎNCHINARE
“Dar vine
ceasul și acum
a și venit, când
închinătorii
adevărați se
vor închina
Tatălui în duh
și în adevăr...”
(Ioan 4:23)

Acum mai bine de 20 de ani, la
începutul umblării mele în viața
de credință, recunosc că preferam
mesajele biblice și învățătura creștină
în biserica locală în care Domnul m-a
pus. „Săream” de cele mai multe ori
peste partea de închinare, nu mi se
părea prea importantă și relevantă
formației mele de inginer... Treptat
lucrurile s-au schimbat...Schimbarea
aceasta a afectat și modul de slujire
în Alfa Omega. De la un ”filtru
mental” predominant, la un filtru al
inimii. De la decizii exclusiv pe bază
de informații, logică, principii și bune
intenții, la decizii dintr-un loc al
întâlnirii cu EL.
Sunetul, închinarea, lauda
sunt asociate mișcării. Sunt
premergătoare marilor izbânzi.
Bătălii au fost câștigate prin
intervenții miraculoase, ca urmare
a laudei la adresa lui Dumnezeu.
Și acum, Domnul ridică în multe
națiuni un sunet nou, „sunetul
națiunii”, izvorât din locurile cele
mai adânci ale ființei poporului.
Acest lucru se întâmplă dincolo
de confesiunea religioasă. Este un
sunet care acompaniază revelația
progresivă despre Împărăția lui
Dumnezeu.
Domnul crează burdufuri noi potrivit
acestui mod nou de operare al
Duhului Sfânt. Chiar și în lucrări
de media creștină... Este un timp
al tranziției în Trupul lui Hristos
care înseamnă și respectul pentru
„burdufurile vechi”, folosite de El
până în acest timp și pe care El
le poate folosi și în continuare în
paralel cu cele noi.
Personal sunt bucuros să văd această
tranziție întâmplându-se sub ochii
noștri, astfel ca să o putem reflecta
și prin media creștină... Printr-o regie
divină, acest număr al revistei, care
dintr-o anumită perspectivă ar fi
putut să fie un număr despre seceriș,
este dedicat integral închinării, ca un
preambul a ceea ce Domnul începe
să desfășoare în România.

Slujirea prin media în această nouă
dinamică a secerișului presupune
reașezarea priorităților, echiparea,
stimularea și pregătirea Bisericii
pentru a înțelege vremurile și a fi
parte din secerișul final, la o scară
largă, nemaiîntâlnită. Și în același
timp presupune realizarea de
resurse și proiecte care să fie
pregătite să răspundă întrebărilor
celor care intră acum în Împărăție.
Adaug aici celor care deja au început
să simtă schimbarea de ritm: în
timpul secerișului nu este timp de
odihnă în slujire... Slujirea ca formă
de închinare.
Și mai văd cum treptat, partenerii
noștri, cei care sunt parte din
lucrarea Alfa Omega prin rugăciune
și prin sprijin financiar, dar și mulți
membri din bisericile cu care suntem
în legătură sau pe care le vizităm
ocazional, trec treptat de la accent
pus pe nevoi financiare curente
în biserică, afacere sau familie, la
sprijin al lucrărilor de misiune, de
extindere a Împărăției, de slujire
în afara zidurilor bisericii, cum este
și lucrarea de media creștină.
În urmă cu câteva zile, după ce
a urmărit emisiunile aniversare
difuzate pe canalul Alfa Omega
TV legate de 20 de ani de slujire în
media creștină și 8 ani de emisie
neîntreruptă pe satelit, un prieten
drag, pastor din Oradea, mi-a dat
un telefon spunându-mi: „Alte
televiziuni au încercat să câștige
ochii sau mintea telespectatorilor,
voi ați câștigat inima poporului
român”... Nu se putea o confirmare
și o încurajare mai mare pentru mine
și pentru echipa Alfa Omega în acest
punct de bilanț și de trecere într-un
nou sezon. A atinge prin televiziune
inima unui popor, acolo unde este
locul închinării în duh și adevăr...
“Dar vine ceasul și acum a și venit...”.
Este începutul unui ultim seceriș,
cel mai mare și cel mai neobișnuit
pentru care niciun slujitor, nicio
biserică, nicio organizație sau
mișcare nu poate să-și asume un
merit. Este lucrarea Lui.
Ca slujire prin media creștină vrem să
fim pe mai departe „martor și parte”
ai acestui seceriș.

Tudor Pețan
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RECOMANDĂRI

duminică, ora 10:00

LUNI 07 iulie

MARȚI 08 iulie

MIERCURI 09 iulie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Seminar biblic (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzica 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Portretul biblic al căsniciei
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Emisiune
didactică 10:30 Casa din Betania (r) Program
religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r)
Program religios 11:30 Perspective eterne (r)
Program religios 12:30 Puterea rugăciunii (r)
Program religios 13:00 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 13:30 Creștinismul redus
la esență și C.S.Lewis (r) 14:30 Ospăț cu
mană (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui
Newton Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Mergeți și faceți ucenici Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Mergeți și faceți ucenici Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzica
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Semnele vremurilor Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Fabrica razei de soare
Program pentru copii 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Nu
acesta este numele meu (r) Film artistic 12:30
Mapamond creștin (r) Știri 13:00 Călătoria
Documentar 13:30 Verdictul științei: Creație!
(r) Talk-show 14:00 Praf sau destin (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30
Fabrica razei de soare Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 18:00 Cum să biruim criza

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia 01:00 Cum să biruim
criza 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Față în față 04:00 Joni şi prietenii (r) 04:30
Muzica 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Două împărății
în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Fabrica
razei de soare Program pentru copii 10:00
Școala Internațională de echipare pentru
slujire Program religios străin 11:00 Ultimul
zbor (r) Film artistic 12:30 Cartea deschisă
(r) Din actualitate 13:00 Istoria ortodoxiei (r)
Documentar 13:30 Secretele succesului (r)
Etică în afaceri 14:00 Păzitorul fratelui meu
(r) Documentar 14:30 Joni și prietenii (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Fabrica razei de soare
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Nu acesta este numele meu Film
artistic

20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Creația vorbește Documentar
23:30 Praf sau destin Documentar

19:00 Ultimul zbor Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Istoria ortodoxiei Documentar
23:00 Muzică
23:30 Păzitorul fratelui meu Documentar

19:00 Un bulgăre de humă Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creștinismului Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Premiul Documentar

documentar

film artistic

documentar

22:30 Creația
vorbește

19:00 Ultimul
zbor

23:30 Premiul

documentar

Corrie ten Boom
Când forțele naziste au invadat
Olanda în anul 1940 și au început să
pună în pericol viețile evreilor, Corrie
ten Boom, sora ei Betsie și vârstnicul
lor tată și-au riscat viețile pentru a
salva cât mai mulți evrei. Au construit
o cameră secretă în casa lor, un loc de
refugiu pentru evreii amenințați, pe
care i-au adăpostit până când a trecut
amenințarea nazistă.

Calea, Adevărul și Viața
zilnic de la ora 21:00

JOI 10 iulie

VINERI 11 iulie

SÂMBĂTĂ 12 iulie

DUMINICĂ 13 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
04:00 Călătoria (r) 04:30 Muzica 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Program pentru femei Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Fabrica razei de soare Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice Program străin 11:00 Un bulgăre de humă (r) Film
artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:00 Istoria creștinismului (r)
Documentar 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 Premiul (r) Documentar 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Fabrica razei de soare
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenţ) Seminar biblic

00:00 Rădăcini și reflecții (r) 00:30 Femei
cu idealuri (r) 01:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenț) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Hristos pentru Moldova (r) 04:00
Club 700 (r) 04:30 Muzica 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Romani
12 (cu Chip Ingram) 08:30 Trăiește-ți viața
09:00 Cartea Cărților 09:30 Fabrica razei de
soare 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Refugiul meu (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00
Ierusalim orașul lacrimilor și al speranței
(r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Mai măreață decât sabia (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Fabrica razei de soare
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program religios 18:00 Să auzi și să
asculți Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa
din Betania (r) 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzica 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Club
700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aventurierii creației 10:30 Mari isprăvi 11:00 Străinul perfect (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00 Mulțumim
lui Dumnezeu pentru fotbal 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Aventurierii creației (r)

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Aleea Cristale 10:30
O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV

19:00 Refugiul meu Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Ierusalim orașul lacrimilor și al
speranței Documentar
23:00 Muzică
23:30 Mai măreață decât sabia Documentar

4

Etică în afaceri

sâmbătă, 19:00

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Conferință
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

Program religios străin

telespectatori

23:00 Imaginea perfectă a lui Isus Program

18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 Corrie Ten Boom Documentar
20:00 De ce Israel
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

19:00 Adevărul despre Yoga Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

muzical

sexualității

19:00 Străinul perfect Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

sexualității

film artistic

documentar

film artistic

știri

19:00 Refugiul
meu

14:00 Mai
măreață decât
sabia (r)

11:00 Străinul
perfect (r)

20:30 Mapamond creștin
(r)
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România. M-am bucurat să descopăr
o exprimare aparte în închinarea
românească faţă de ceea ce am
experimentat în Occident. Cântările
scrise în suferinţă, care fac parte din
repertoriul evanghelic, îmi oferă
posibilitatea de a-L lăuda pe Domnul
“în orice vreme”, nu doar în bucurii. Ce
bogăţie găsim în cântări precum “Ia jugul
lui Hristos pe umăr”!

Fundația JUBILATE

N

u am
mai trăit
niciodată
o îmbinare aşa
de perfectă în
spiritualitate
şi muzică. Îmi
doream să simt
de
şi să văd asta,
vă mulţumesc.
Am meditat la fiecare cuvânt din cântări.
Mi-au plăcut toate cântările pentru că au un
mesaj foarte profund. Ca nivel de dificultate,
personal am avut de învăţat. Domnul să
vă binecuvinteze. Ceea ce îmi doream,
am văzut la dumneavoastră: «îmbinarea
spiritualităţii cu muzica» şi aş vrea să văd
astfel de momente în toate formaţiile
muzicale. O să mă rog şi mai mult acum
când am văzut că se poate realiza aşa ceva.
Vă mulţumesc sincer pentru tot.”

Susan Strohschein

Această scrisoare, primită în biroul
Fundaţiei Jubilate după un Atelier coral,
ne-a bucurat, având în vedere scopul
nostru: sprijinirea vieţii de închinare a
bisericii. Jubilate urmăreşte împlinirea
acestui ţel în două moduri: organizează
cursuri, ateliere corale, concerte, conferinţe
şi, în al doilea rând, oferă resurse prin
publicaţiile Editurii Jubilate.
Obiectivul nostru de bază nu este muzical,
ci ne dorim să ajutăm fraţii să se închine cu
o înţelegere biblică a închinării, conform
Romani 12:1-2: „Prin urmare, vă îndemn
fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să
vă aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta
va fi o închinare duhovnicească din partea
voastră” (noua traducere). Adevărata
închinare înseamnă o viaţă predată în
întregime Domnului, din care izvorăşte
exprimarea închinării şi prin muzică.
Muzica pe care o aducem înaintea lui
Dumnezeu implică toată inima, tot sufletul,
toată mintea şi toată puterea noastră. De
aceea Editura Jubilate alege cu grijă acele
texte care vorbesc şi inimii şi minţii.
Sunt americancă şi locuiesc de mulţi ani în

Concursul de imnuri creştine româneşti
Fundaţia Jubilate lansează a doua ediţie
a Concursului de imnuri creştine româneşti.
Dorinţa noastră este de a împrospăta
cântarea în comun a bisericii cu cântări
scrise de români, care să însufleţească
închinarea şi să sensibilizeze credinciosul
în aproprierea sa de Dumnezeu. Dacă
aţi scris astfel de cântări şi dacă cei din
biserica dumneavoastră le cântă şi sunt
zidiţi de ele, sunteţi invitaţi să participaţi
la concurs. Sunt vizaţi atât credincioşii
din ţară, cât şi românii de dincolo de
hotare. Puteţi găsi mai multe informaţii pe
site-ul Fundaţiei Jubilate, www.jubilate.ro
Prima ediţie a concursului a avut loc
în 2013 şi ne bucurăm de cântările
descoperite. Bucuria este şi mai mare când
auzim acele cântări cântate în biserici
româneşti din ţară şi din străinătate.
Vă puteţi bucura şi dumneavoastră
ascultându-le pe site-ul nostru, la Resurse
- Seara de imnuri creştine, cântate la
încheierea concursului.
Editura Jubilate
Ne bucurăm să vă oferim produse pentru
toate vârstele. Culegerea Jubilate este o
carte de imnuri creştine în care îndrăznim
să propunem o înnoire a repertoriului
bisericesc pe linia bunelor tradiţii
muzicale stabilite de-a lungul istoriei
bisericii. Acest volum de cântări este de
folos oricărei comunităţi de creştini ca
instrument în dialogul cu Dumnezeu.
Oferim o gamă largă de partituri pentru
coruri bisericeşti, inclusiv pentru coruri de
copii. De asemenea, oferim pentru copii
Lumină pe cărarea mea - 23 de cântări
bazate pe versete scripturale, compuse
în limba română, pentru a sădi Cuvântul
lui Dumnezeu în inimile lor. Vă punem la
dispoziţie CD cu voci, acompaniate cu mai
multe instrumente, în multe stiluri şi CD

cu acompaniamente, cu negative. Cartea
Lumină pe cărarea mea conţine aceste 23
de cântări cu acompaniament de pian,
accesibile celor care au câţiva ani de
studiu la pian; cartea conţine şi acorduri
pentru chitară. Găsiţi detalii despre aceste
publicaţii, precum şi alte cărţi şi CD-uri pe
site-ul nostru.
Atelierele corale Jubilate
Din experienţa noastră, am constatat
cu bucurie că biserica este încurajată
printr-un weekend de activitate
muzicală, învăţând cântări noi, cu o
abordare prietenoasă, ce îmbină latura
spirituală a slujirii corului cu învăţarea
partiturilor, culminând cu bucuria de a
cânta împreună în cadrul unor servicii
de închinare. Când organizăm astfel de
ateliere, invităm pe toţi fraţii şi surorile din
zonă, dornici să cânte laude Domnului. De
obicei organizăm trei zile de închinare prin
repetiţii de cor, învăţarea unor cântări noi
(vineri şi sâmbătă) şi slujirea corului reunit
într-un serviciu de închinare (duminică).
Cursul de vară Jubilate
În fiecare an organizăm un Curs de vară
la care participă aproximativ 100 de
persoane: pastori, corişti, dirijori, lucrători
cu copiii şi cei interesaţi în conducerea
închinării. Ne bucurăm de şapte zile de
cursuri cu diferite teme: Bazele biblice ale
închinării, Dirijat, Rolul muzicii în închinare,
Canto, Lucrarea muzicală cu copiii, Teoria
muzicii, Alegerea şi evaluarea muzicii.
Iată ce scrie un participant la Cursul de
vară Jubilate: Atmosfera de închinare
în care au avut loc atelierele şi cursurile,
faptul de a fi învăţaţi de oameni care au
o relaţie personală cu Dumnezeu şi colegi
credincioşi, au făcut ca procesul de învăţare
să fie frumos, degajat şi surprinzător - mai
uşor. Cred că pentru mine a fost esenţial
acest lucru. Aveam nevoie de aşa ceva,
deoarece există categoric un soi de suferinţă
a credinciosului în mediile necreştine şi pot
face clar diferenţa între atmosfera de la
facultate şi cea de la Cursul de vară Jubilate.
Noi, cei de la Fundaţia Jubilate, spunem
împreună cu Psalmistul: „Cântaţi Domnului
un cântec nou, cântaţi Domnului, toţi
locuitorii pământului! Cântaţi Domnului,
binecuvântaţi-I Numele! Vestiţi în fiecare zi
mântuirea Lui!”

Fundaţia Jubilate, Str. Cuza Vodă nr. 85
410097 Oradea, jud. Bihor
www.jubilate.ro | www.oratorium.ro
office@jubilate.ro
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Răsplata onoarei
program religios străin

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 18:30

LUNI 14 iulie

MARȚI 15 iulie

MIERCURI 16 iulie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Seminar biblic (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin
04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Portretul
biblic al căsniciei Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul
lui Newton Program pentru copii 10:00
Ora de biologie Emisiune didactică 10:30
Casa din Betania (r) Program religios 11:00
Hristos pentru Moldova (r) Program religios
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:30 Puterea rugăciunii (r) Program religios
13:00 Misiunea John Militaru (r) Program
religios 13:30 Creștinismul redus la esență
și C.S.Lewis (r) 14:30 Ospăț cu mană (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Mergeți
și faceți ucenici Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă (r) Din actualitate
00:30 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
01:00 Mergeți și faceți ucenici (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Evanghelia după Isus
08:00 Semnele vremurilor Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
10:00 Program pentru minorități etnice
11:00 Un motiv să cânți (r) Film artistic 12:30
Mapamond creștin (r) Din actualitate 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Destinație spațială (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin
TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 18:00 Cum să biruim criza Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia 01:00 Cum să
biruim criza 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Față în față 04:00 Joni și prietenii
(r) 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus Muzică 08:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui Newton
10:00 Școala Internațională de echipare
pentru slujire Program religios străin 11:00
Artistul Film artistic 12:30 Cartea deschisă
Din actualitate 13:00 Controversa legata de
muntele templului Documentar 13:30 Secretele succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Băieții
Documentar 14:30 Joni și prietenii Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Un motiv să cânți Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Minunile creației lui Dumnezeu
Documentar

23:30 Destinație spațială Documentar

19:00 Nu e dragoste mai mare Film artistic
20:00 Ochi să văd Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creştinismului Documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Iartă şi uită Documentar

film artistic

documentar

film artistic

19:00 Un
motiv să cânți

13:00
Călătoria

20:00 Ochi să
văd

film artistic

Alt străin perfect
Au trecut 10 ani de când Nikki l-a
cunoscut pe Isus. Acum fiica ei,
Sarah, își începe propria călătorie în a
descoperi spiritualitatea. La 19 ani se
îndreaptă spre Vest, pentru a merge
la colegiu. Relația dintre mamă și
fiică se înrăutățește în momentul în
care Nikki îi vorbește fiicei ei despre
întâlnirea cu Dumnezeu. Se naște
atunci în inima Sarei un sentiment de
respingere față de religie. Totul până
când întâlnește și ea la rândul ei, un
alt străin perfect.

Alfa Omega în obiectiv
joi de la ora 20:30

JOI 17 iulie

VINERI 18 iulie

SÂMBĂTĂ 19 iulie

DUMINICĂ 20 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
04:00 Călătoria (r) 04:30 Muzica 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
07:30 Devoțional Minuni obișnuite Muzică
08:00 Program pentru femei 09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice 11:00 Nu e dragoste mai mare Film
artistic 12:30 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:00 Istoria creștinismului
Program religios străin 13:30 Așteptându-L
pe Mesia (r) Talk-show 14:00 Iartă și uită
Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 18:00 Voia lui
Dumnezeu în familie (Petru Mihenţ) 2010

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Petru Mihenţ) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Hristos pentru Moldova 04:00 Club
700 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite Muzică 08:00 Romani
12 (cu Chip Ingram) 08:30 Trăiește-ți viața
09:00 Casa zburătoare 09:30 Atelierul lui
Newton Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Nu
doar o șansă Film artistic 12:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00
Ținutul celor 7 biserici Biruitorii Documentar
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Într-o noapte târziu Documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Program religios 18:00
Să auzi şi să asculți Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferința Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite Muzică 08:00 Club 700
(r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cufărul cu comori 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Mari isprăvi 11:00 Alt străin
perfect 12:30 Rădăcini și reflecții 13:00
Jerusalem Dateline 13:30 Femei cu idealuri
14:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru
fotbal 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferința (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu
John Bevere) (r) 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Înțelepciune TV 10:00 Aleea Cristale
10:30 O ușă deschisă pentru tine 11:00
Casa din Betania 11:30 Conferință (r) 12:30
Misiunea John Militaru 13:00 Puterea
rugăciunii Program religios 13:30 Perspective
eterne Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Înţelepciune TV Program pentru copii

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Răsplata onoarei Program religios străin
19:00 Evanghelia după Iuda şi alte secrete
gnostice Documentar
20:00 De ce Israel
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Conferință
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

Program pentru femei

19:00 Nu doar o șansă Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Ținutul celor 7 biserici Biruitorii

19:00 Alt străin perfect Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

Documentar

Mijlociu

23:00 Muzică
23:30 Într-o noapte târziu Documentar

Documentar

televiziunii
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19:00 Artistul Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Controversa legata de muntele
templului Documentar
23:00 Muzică Muzica
23:30 Băieții Documentar

vineri, 19:00

23:00 Înțelepciune din India Hinduism

telespectatori

19:00 Speranța (Hope) Documentar
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

film artistic

știri din Orientul Mijlociu

documentar

documentar

19:00 Nu doar
o șansă

22:30
Jerusalem
Dateline

19:00
Evanghelia
după Iuda şi
alte secrete
gnostice

19:00
Speranța
(Hope)
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Închinarea...
mai mult decât muzică
Misiunea Speranța

C

e se
întâmplă
atunci
când sunetul
notelor își
găsește ecou
în cântecul
cu Estera Pîrv
inimii? Ce se
întâmplă când
muzica atinge acele corzi ale credinței,
încât le face să vibreze în afară,
antrenând și pe altele în închinare?
Ce înseamnă închinarea? Cum
putem să ne închinăm lui
Dumnezeu în așa fel încât și alte
suflete să binecuvânteze pe
Domnul și să nu uite nici una din
binefacerile Lui, cum spunea David
în Psalmul 103?
Închinarea îi face cinste lui Dumnezeu,
iar El nu uită să răsplătească celor
care se închină Lui cu o inimă plină
de credință, bucurie și sinceritate. Cu
toate acestea, nu acesta ar trebui să
fie singurul gând care să stea la baza
închinării înaintea lui Dumnezeu, ci
gândul că El merită închinarea noastră,
așa cum este surprins în Psalmul 9,
ale cărui cuvinte spun: ”Domnul este
scăparea celui asuprit, scăpare la vreme
de necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se
încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei
ce te caută, Doamne! Cântați Domnului
care împărățește în Sion, vestiți printre
popoare isprăvile Lui!”
Suntem încurajați să cântăm Domnului
și de asemenea să vorbim despre El și
altor neamuri, vestind minunile Lui,
iar una dintre minuni este salvarea pe
care o avem prin Domnul Isus. Încă
de la început, în urmă cu 21 de ani,
cântarea a fost cea care a însuflețit
lucrarea misionară a Grupului Speranța

la a se închina
Lui, prin mesajul
cântărilor
și vestirea
Evangheliei
fiind adusă o
laudă la adresa
lui Dumnezeu,
dar și o chemare adresată tuturor
oamenilor la a-L cunoaște pe El și la
a-L primi în inimă. Turneele misionare
muzicale ale Grupului Speranța au
reprezentat și încă reprezintă ocazii
prin care
mulți oameni
pot
cunoaște
planul
de

mântuire
al lui Dumnezeu, fiind
încurajați să pășească spre
o nouă viață, așa cum este și
genericul turneului din acest
an (”Pași spre o nouă viață”).
Cântecul a fost întotdeauna îmbinarea
extraordinară dintre un dar pe care
Dumnezeu l-a dat și un suflet gata să
exprime tot ce Creatorul a făcut pentru
el. Închinarea sub această formă
aduce împlinire și îmbogățește viața
spirituală a închinătorilor, determinând
schimbare în inimile celor care sunt
atinși de puterea închinării. Ecoul
cântecului unei inimi dedicate lui
Hristos aduce bucurie în slujirea celui
ce se închină și transformarea inimii
celui ce primește mesajul chemării la o
viață de închinare.

Pentru Misiunea și Grupul Speranța,
închinarea trece dincolo de cântec
primind și alte valențe, dorința de
a-L onora pe Dumnezeu și de a vorbi
despre El manifestându-se prin atenția
față de nevoile celor descurajați, lipsiți,
bolnavi, văduvi sau orfani. În vremea
prorocului Isaia, Dumnezeu a tras un
semnal de alarmă pentru poporul Său,
dar la fel ca întreaga Scriptură, el este
valabil și pentru noi astăzi, cuvintele
Domnului spunând: „Învățați-vă să
faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți
pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului,
apărați pe văduvă” (Isaia 1:16). Astfel,
dacă ne dăm silința să împlinim aceste
cuvinte, prin închinarea noastră
putem face ca alții să binecuvânteze
pe Domnul și să nu uite binefacerile
Lui. Ajutorarea lor pe plan material și
spiritual este o oportunitate ca și ei
să cunoască această dragoste,
să Îl laude și să își
amintească mereu
că „Dumnezeu
este adăpostul și
sprijinul nostru,
un ajutor care
nu lipsește
niciodată
în nevoi”
(Ps.46:1).
Dorind să Îl
vestească pe
Dumnezeu și să se
închine Lui prin modul
acesta, Misiunea Speranța,
a căutat să se apropie de oamenii
nevoiași prin proiectele dezvoltate în
diferite țări sărace din lume. Oameni
săraci din India, Indonezia, Vietnam,
Uganda, Etiopia, Kenya, Cuba și
România au beneficiat de ajutor
material și spiritual ajungând să Îl
cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă
dragostea pe care El o are pentru noi.
Când muzica atinge sufletul, dragostea
deschide porți spre binecuvântarea
semenilor cucerind inimile și astfel
închinarea noastră are roade veșnice!
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InTouch (cu Charles Stanley)
program religios străin

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 14:30

LUNI 21 iulie

MARȚI 22 iulie

MIERCURI 23 iulie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Portretul biblic al căsniciei
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Emisiune
didactică 10:30 Casa din Betania (r) Program
religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r)
Program religios 11:30 Perspective eterne (r)
Program religios 12:30 Puterea rugăciunii (r)
Program religios 13:00 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Mergeți și faceți ucenici

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Mergeți și faceți ucenici Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional – Evanghelia după Isus 08:00 Semnele vremurilor
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Departe de casă
(r) Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r) Din
actualitate 13:00 Călătoria Documentar 13:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:00
Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre Dumnezeu: Introducere Talk-show 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Cum să biruim criza

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00 Cum să
biruim criza 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Față în față Program religios
04:00 Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional –
Evanghelia după Isus 08:00 Două împărății
în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Școala
Internațională de echipare pentru slujire
11:00 Tăcerea sufletului (r) Film artistic 12:30
Cartea deschisă (r) 13:00 Hebron, oraşul
promisiunii (r) Documentar 13:30 Secretele
succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Mama
York (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Departe de casă Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Minunile creaţiei lui Dumnezeu

19:00 Tăcerea sufletului Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Hebron, oraşul promisiunii Docu-

19:00 Casa de dincolo de soare Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Documentar

mentar

23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 23:00 Muzică
Dumnezeu: Introducere Talk-show
23:30 Mama York Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creștinismului Documentar
23:00 Gaither și prietenii Program muzical
23:30 Invizibilul Documentar

documentar

film artistic

film artistic

22:30
Minunile
creaţiei lui
Dumnezeu

11:00 Departe
de casă (r)

19:00 Casa
de dincolo de
soare

program muzical

Gaither și prietenii
La începutul anului 1980, 4 baieți
se distrau în culisele unui concert,
cântând. Atunci, Bill Gaither a venit
cu ideea că băieții ar trebui să cânte
în fața unui public. Ideea s-a dovedit
inspirată și publicul a fost în delir
încă de la primul lor concert. Astfel
s-a născut trupa Gaither Vocal Band.
Astăzi, după mai bine un sfert de secol, Gaither Vocal Band este una dintre
cele mai faimoase grupuri de muzică
Gospel. Sunt cunoscuți pentru calitățile lor vocale uimitoare, armoniile
inovatoare și pentru mesajul lor, un
mesaj al speranței și al harului.

Dincolo de bariere
joi de la ora 22:00

JOI 24 iulie

VINERI 25 iulie

SÂMBĂTĂ 26 iulie

DUMINICĂ 27 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Călătoria (r)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional: Minuni obișnuite 08:00 Program pentru femei 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri
biblice pentru copii 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Casa
de dincolo de soare (r) Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:00 Istoria creștinismului (r) Program religios
străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talkshow 14:00 Invizibilul (r) Documentar 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 18:00 Voia lui
Dumnezeu în familie (Petru Mihenţ)

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Petru Mihenţ) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru Program religios 03:30 Hristos pentru
Moldova 04:00 Club 700 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 De ce
cred (cu Chip Ingram) 08:30 Trăiește-ți
viața Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00
Întoarcerea (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:00 Ţinutul celor 7 biserici
din Apocalipsa (r) Documentar 13:30 Dincolo
de bariere (r) Mărturie 14:00 Prin porţile
splendorii (r) Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
religios 18:00 Ascultă și împlinește

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul
Aprins (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine 03:30
Casa din Betania 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional – Minuni obișnuite 08:00
Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Să vorbim
în engleză 10:30 Mari ispravi (r) 11:00
Salvat prin har (r) 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30
Femei cu idealuri (r) 14:00 Multumim lui
Dumnezeu pentru fotbal 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Cafeneaua cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Mesagerul
(cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Aleea Cristale 10:30
O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru Program religios 13:00 Puterea
rugăciunii Program religios 13:30 Perspective
eterne Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Înțelepciune TV

19:00 Întoarcerea Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Salvat prin har Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa Mijlociu
Documentar
23:00 Înţelepciune din India – Budism
23:30 Prin porţile splendorii Documentar
Documentar
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telespectatori

miercuri, 23:00

16:00 Conferință Program religios
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 În spatele uşii de sticlă Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării – Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Istoria lui Dumnezeu Documentar
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

documentar

film artistic

genul programului

documentar

23:30 Prin
porţile
splendorii

19:00 Salvat
prin har

19:00 În
spatele uşii de
sticlă

19:00 Istoria
lui Dumnezeu
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a fost greu încercată
sub regimul comunist.
Primii arestați au fost
capii acestei mișcări. În
ciuda persecuțiilor și a
interdicțiilor, cântecele
lui Moldoveanu s-au
răspândit în țară mai
repede decât cele ale
NICOLAE MOLDOVEANU (1922-2007) A FOST
partidului comunist,
după cum i-au spus
UN COMPOZITOR, POET ȘI SCRIITOR CREȘTIN
chiar reprezentanții
ROMÂN, REMARCAT PENTRU IMNURILE
acestuia. „În 1948 au
EVANGHELICE PE CARE LE-A COMPUS. DIN CELE început arestările,
prima dată a fost
7.000 DE IMNURI, 300 AU FOST COMPUSE ÎN
arestat Dorz. S-a oprit
ÎNCHISOARE ȘI REDACTATE ULTERIOR.
orice publicație și am
început să lucrăm
subteran. Frații din țară veneau pe la
ăscut într-o familie de oameni
Sibiu cu carnete, pentru că nu erau pe
foarte religioși din comuna
atunci casetofoane, și își scriau cântări, le
Movileni, județul Galați, Nicolae
învățau, și așa s-au răspândit cântările. În
Moldoveanu a fost dus de mic la biserică
timpul comunismului, viața spirituală s-a
unde a început să îndrăgească cântările
menținut prin cântări mai mult.”
religioase. Când avea doar 3 ani și
jumătate, tatăl lui a murit în urma unei
Venise și rândul lui Nicolae Moldoveanu
boli necruțătoare. La 12 ani a fost trimis la să fie arestat. A fost judecat în 18
Sfântu Gheorghe la un frate de-al mamei noiembrie 1959, sentința a fost
sale, cadru militar, ca să facă liceul. Acolo
comunicată în 3 februarie 1960, chiar
a fost înrolat copil de trupă în formația
de ziua lui de naștere. „M-au dus într-o
unității militare. „Eu nu am ales lucrul
celulă întunecoasă. În colțul celulei
acesta, dar Dumnezeu a condus lucrurile
m-am rugat și am plâns: ‘Doamne, îți
și când am ajuns la
muzică, parcă am
intrat într-o baie
ce-mi plăcea mie”,
își amintea Nicolae
Moldoveanu. Acolo a
fost inițiat în tainele
muzicii. A început
să cânte la tobă, dar
a învățat treptat să
cânte la trompetă,
țambal, pian și acordeon.
mulțumesc că îmi faci și mie parte de
harul acesta al suferinței pentru Tine. Altă
În toamna anului 1939, la solicitarea
vină nu am avut.’’
publică a revistei Viața Creștină,
redactată de Oastea Domnului din
În ciuda condamnării la 12 ani de
Cluj-Napoca, Moldoveanu a trimis mai
închisoare pentru propagandă
multe cântări pe note pentru a fi incluse
împotriva conducerii socialiste, Nicolae
într-o carte nouă de cântări. Ulterior, el a
Moldoveanu nu a renunțat la chemarea
fost invitat la Cluj, drum care i-a prilejuit
sa de a compune cântări creștine. „Mi-au
contactul cu Traian Dorz, renumitul
făcut percheziție și mi-au luat tot ce
poet creștin. Unul cu muzica, celălalt
însemna notă muzicală, fie caiete scrise
cu versul, au dat glas împreună dorului
cu mâna, fie cărți tipărite. Din pricina
de Dumnezeu. „Am plecat împreună
șocului nu îmi mai aduceam aminte nicio
cu Ioan Marini și cu Traian Dorz la o
cântare întreagă. Știam doar fragmente.
adunare mare a Oastei Domnului din
M-a cuprins o deznădejde: ‘Doamne,
nordul Ardealului, în satul Ciubăncuța.
ce-o să fac aici ani și ani în închisoare?
Acolo au venit sute de frați și surori care
Într-o dimineață, mi-a venit o melodie
cântau frumos și am notat zeci de cântări în minte. Am repetat-o și am reținut-o.
în două zile. Cartea care s-a tipărit se
M-am rugat: ‘Doamne, dă-mi un text.’ Am
numea ‘Să cântăm Domnului’. Avea 300
primit ideea, apoi o strofă. M-am rugat
de cântări, dar 100 erau noi. Așa am
Domnului: ‘Doamne, mai dă-mi incă o
intrat în lucrarea Domnului la Oastea
strofă.’ Am primit și a doua strofă. Le-am
Domnului”, evoca Moldoveanu.
pus pe melodie, le-am repetat și mi-am
dat seama că le țin minte. M-am rugat
Mișcarea de trezire religioasă Oastea
să-mi dea și a treia strofă și am primit-o.
Domnului, începută de preotul Iosif Trifa
Cântarea a fost gata. M-am bucurat așa
în cadrul Bisericii Ortodoxe Române,

Nicolae
Moldoveanu

N

de mult în ziua aceea fiindcă am simțit că
nu o să stau degeaba în închisoare. În tot
timpul închisorii, în cei 5 ani, am primit
din partea Domnului 360 de cântări.”
Închis la Gherla, Moldoveanu a fost coleg
de celulă cu Richard Wurmbrand care a
scris următoarele cuvinte de apreciere
despre el: „Regimul era foarte aspru.
Din când în când, gardienii strigau:
‘Toată lumea culcat!’ Era iarnă. Nu aveam
flanele, ce să mai vorbim de paltoane.
Pe jos era beton rece, nu erau nici măcar
paie, pentru căldură, prizonierii înjurau
brutalitatea gardienilor. Moldoveanu nu
proceda la fel. El credea că a lăuda pe
Dumnezeu este mai bine decât să înjuri
pe comuniști. Cu un zâmbet minunat
pe buzele sale, el spunea: ‘Să nu uităm
unde ne aflăm. Hai să-ți cânt cântecul
pe care tocmai l-am compus cât am stat
culcat la pământ.’ Era un imn plin de
bucurie, nădejde și laudă, care se cântă
în numeroase țări.” (R. Wurmbrand, De la
suferință la biruință, Editura Stephanus,
București, 1994, p.15)
Întors acasă, a avut bucuria pentru prima
oară să cânte prietenilor melodiile pe
care până atunci le ascultase doar în
sinea lui. Au urmat alte sute de cântări
de glorificare a Mântuitorului pe care
împreună cu frații lui
le-a înălțat cu glas
tare sau șoptit.
Fără să se lase
intimidat de
presiunile Securității
române, Moldoveanu
a continuat să creadă
cu tărie în harul divin
al lui Dumnezeu,
acceptând că acesta
înseamnă uneori și suferință.„Dumnezeu
ne-a dat nouă nu numai harul credinței,
ci și harul ca să pătimim pentru Numele
Domnului Isus. Am înțeles că a fi creștin
înseamnă a fi născut din nou”, spunea el.
Amintirea pe care a păstrat-o Nicolae
Moldoveanu despre această perioadă din
viață este cea a numeroaselor melodii
născute între pereții temniței. Fără hârtie,
fără nimic de scris, psalmistul Oastei
Domnului a părăsit închisoarea cu peste
300 de cântări compuse și versificate
în minte. Așternute apoi pe hârtie, ele
continuă să încurajeze și să mângâie pe
mulți credincioși.
ARTICOL ADAPTAT DIN DOCUMENTARUL
„DOR ȘI GÂND” PRODUS DE FUNDAȚIA
MASTER MEDIA.
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România – o națiune care se închină în duh și adevăr
„Închinarea schimbă închinătorul după imaginea Celui la care se închină”
O carte întreagă a Bibliei, cea a psalmilor, vorbește despre puterea și forța
pe care o are lauda și închinarea și ceea ce Dumnezeu schimbă atunci când
poporul Său alege să Îl laude.
Deși in România de multe ori acest spirit al închinării a fost inhibat, poporul
român nefiind liber să se exprime sincer prin compoziții proprii, Dumnezeu a
deschis de multe ori uși ca închinători de renume mondial să vină în România
și să încurajeze poporul român la a compune cântece izvorâte dintr-o inimă
plină de adorare la adresa Sa.

supraviețuit succesului și aceasta este cea
mai mare realizare a mea.
Anul 2001 a rămas ca o piatră de hotar în
viața sa de închinător.
Michael W. Smith: Ceva s-a întâmplat
când am lansat albumul „Worship” în
anul 2001. A fost primul meu album de
închinare. Pot să spun că a fost prima
experiență live de închinare. Albumul
a fost lansat în 11 septembrie 2001.
11 septembrie este o zi tragică pentru
America și este interesant că a fost
lansat chiar atunci. Acest album a adus
vindecare în națiunea noastră și am aflat
că a ajuns pe toate continentele lumii. Nu
mi-am închipuit acest lucru. Credeam că
va fi albumul cu cel mai slab succes. Eu
cântam muzică pop și încă o fac. Albumul
a fost un risc, dar am simțit că Dumnezeu
chiar m-a chemat să fac acel album. În
acel moment s-a declanșat ceva în mine.
Am realizat că aceasta făcea parte din
chemarea mea, nu doar pentru America, ci
pentru toate națiunile.
Michael a lăsat următoarea încurajare
pentru toți închinătorii din România:

Printre acești compozitori se numără Michael W. Smith și Darlene Zschech.

C

ântările lui Michael W. Smith sunt
cunoscute de creștinii din toate
colțurile lumii și traduse în zeci
de limbi. Cu 44 premii GMA Dove, 3
premii Grammy și peste 15 milioane de
albume vândute, Michael W. Smith a
creat o legendă muzicală de neegalat.
Unii spun că el a impulsionat evoluția
genului de muzică creștină, devenind
cel mai recunoscut ambasador
al muzicii ce exprimă
credința la nivel mondial.
Cântecele lui au schimbat
multe vieți prin puterea
spirituală a muzicii. În
2001, el a lansat albumul
Worship, primul său
album de închinare,
un album care a adus
vindecare Statelor Unite.
Prima sa vizită în România a fost
acum 12 ani.
Michael W. Smith: Acum 12 ani, când
am venit aici, am știut că voi face multe
călătorii în România. Ceea ce m-a
impresionat cel mai mult a fost faptul
că, atunci când am venit în România,
toți cunoșteau versurile cântecelor mele.
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Toți au cântat împreună cu mine. A fost
extraordinar să văd acest lucru.
Chiar dacă este unul dintre cei mai
cunoscuți închinători din întreaga lume,
Michael a rămas un om devotat lui
Dumnezeu. Secretul?
Michael W. Smith: Să te înconjori cu
oameni minunați. Sunt căsătorit cu o
femeie extraordinară. Nu cred
că aș fi ajuns aici dacă nu aș
fi avut parte de susținerea
și rugăciunile ei. Biserica
mea a avut de asemenea
un rol important. Sunt
considerat o celebritate,
oamenii îmi spun mereu
cât sunt de grozav, iar
dacă nu ești atent, acest
lucru îți poate distruge viața.
Așa că am stabilit de-a lungul
anilor niște limite și ne-am asigurat că nu
vom lăsa nimic să ne tragă în jos.
Este o muncă grea. Toți cred că în această
slujire totul e roz: călătorești mult, te
întâlnești cu șefii de stat, cânți pentru
mulțimi de oameni. Da, aceasta este
partea frumoasă dar există și multe
ispite în această lucrare. Până acum am

Michael W. Smith: Cred că toți
închinătorii din România se află într-o
stare specială din care pot să schimbe
această țară. Îmi imaginez că va veni o zi
în care veți avea o mare trezire spirituală.
Așa cum ați avut Revoluția din 1989,
doresc să aveți o revoluție spirituală care
să cuprindă întreaga țară.
Darlene Zschech este o altă închinătoare
prin care Dumnezeu a încurajat
compozitorii din România. Ea este
cunoscută ca fiind compozitor, lider
de închinare și vorbitor la diferite
conferințe. Darlene împreună cu trupa
Hilsong au influențat și impactat vieți
de-a lungul timpului.
Muzica avea să caracterizeze
dintotdeauna viața lui Darlene. La vârsta
de 15 ani a luat decizia de a-L sluji pe
Isus Hristos, fapt ce i-a determinat
drumul în viață și destinul.
Deși melodiile ei sunt fredonate în multe
din națiunile lumii, succesul ei nu este
rezultatul unei goane după faimă și
recunoaștere, ci o mărturie a pasiunii
de a-L sluji pe Dumnezeu prin darul ei
muzical.

Darlene Zschech: Avem un Dumnezeu
atât de minunat și frumos. El ne cere să Îl
slujim cu viețile noastre. Însă de asemenea
mi se pare atât de interesant că ne cere
să Îi aducem un cântec nou. Acest lucru
este extraordinar deoarece muzica
a fost creată să ne ducă în prezența
Dumnezeului măreț. Muzica poate atinge
inima umană atunci când nimic altceva
nu ar putea să o facă. Într-un asemenea
moment, dacă punem psalmii pe muzică,
reușim să obținem un lucru de neegalat, să
ne închinăm în duh și adevăr prin muzică.
Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează
în nenumărate rânduri să cântăm
Dumnezeului Atotputernic, să ridicăm
mâini curate înaintea Lui, să strigăm de
bucurie în prezența Celui Preaînalt.
Ca și compozitor, Darlene este cel
mai bine cunoscută pentru refrenul
cântecului Strig către Domnul, fredonat
în fiecare zi de milioane de credincioși
din întreaga lume.
Darlene i-a încurajat pe compozitorii
români să își promoveze compozițiile
în bisericile locale pentru ca spiritul
românesc al închinării să iasă
la suprafață și să aducă viață în
comunitățile locale.
Darlene Zschech: Cred că acum este
timpul ca o melodie care este direct de
la Isus Hristos să se unească cu duhul
poporului român și acesta să înceapă să
compună spre slava lui Dumnezeu. Scrieți
acest cântec pe care Dumnezeu l-a pus
în inima voastră. Nu așteptați după noi
australienii, pentru că Dumnezeu face
ceva nou în națiunea voastră. Știu că
există o foame reală aici în România și
mari așteptări, iar eu mă simt onorată să
fiu aici și să văd ceea ce Dumnezeu face în
poporul român.
L-am văzut pe Dumnezeu ani la rând
lucrând cu putere în viața oamenilor de
pretutindeni prin închinare și cred că
același lucru Dumnezeu vrea să îl facă și în
poporul român.
Nu am venit în această țară pentru a
susține un concert ci pentru a ne închina
Regelui Regilor.
Simt că există mult de lucru în această
țară și știu faptul că muzica joacă un rol
important în viața românilor. Chiar în
afara hotelului în care eram cazată am
auzit încontinuu muzică. Românii iubesc
muzica. Aseară am văzut la televizor că
pe majoritatea canalelor erau programe
muzicale, muzică contemporană,
tradițională. Observ că există mulți
cântăreți, muzicieni, compozitori, oameni
care cântă în România, dar simt că nu o
fac la potențialul maxim. Din acest motiv
cred că este o nouă zi pentru biserica din

România, ca această creativitate să fie
eliberată, ca oamenii să vadă din nou că
bisericile sunt vii, sănătoase și că au multe
lucruri de oferit.
Încurajarea pe care Darlene a oferit-o
poporului român a fost printr-o
declarație din Isaia 62:
Darlene Zschech: „Atunci neamurile
vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii,
slava ta; şi-ți vor pune un nume nou pe
care-l va hotărî gura Domnului. Vei fi o
cunună strălucitoare în mâna Domnului,
o legătură împărătească în mâna
Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi
„Părăsită” şi nu-ţi vor mai numi pământul
un pustiu, ci te vor numi: „Plăcerea Mea
este în ea”, şi ţara ta o vor numi „Beula”,
„Măritată”, căci Domnul are plăcere de tine
şi ţara ta se va mărita iarăşi”.
România, Domnul își găsește plăcerea în
tine!
El doar caută un popor care să ducă
Numele Lui mai departe, și acela ești tu.
Un popor care să i se închine Lui în duh
și adevăr și care să îl caute mai presus de
orice lucru.

Darlene a încurajat poporul român să
trăiască o viață de închinare indiferent
de circumstanțele care vin în viață.
Darlene Zschech: Este foarte important
să Îi aducem laudă lui Dumnezeu
indiferent de cum ne simțim.
Lauda nu se bazează pe sentimente, ci
este prin credință. Generații întregi au stat
în tăcere cu privire la ceea ce înseamnă
lauda la adresa lui Dumnezeu. Atmosfera
pe pământ este foarte grea, de aceea
lauda și închinarea are acea putere de a
penetra întunericul și de a declara lumina
lui Dumnezeu în atmosferă.
Este atât de important să declarăm laudă
mărețului Dumnezeu indiferent de cum
ne simțim, deoarece acest lucru nu se
bazează pe sentimente, ci pe credință.
Închinarea a fost dintotdeauna un răspuns
la măreția și bunătatea lui Dumnezeu.
Noi nu ne închinăm lui Dumnezeu pentru
ceea ce am putea primi din mâna Lui,
ci ne închinăm pentru ceea ce El este. Îi
dăm totul pentru cine este El. Acest lucru
nu se referă la oportunități, melodii sau
la atitudini de genul – cine îmi va cânta
cântecul. Ci totul se rezumă la Dumnezeu.
Există 2 zile în viața fiecărui om de o
importanță majoră. Ziua în care te-ai
născut și ziua în care ai aflat pentru ce teai născut. Atunci când vei descoperi care
este scopul tău pe acest pământ, nimic în
această lume nu te va mai putea opri din a
îți împlini destinul.
Încurajările aduse de Dumnezeu prin
Darlene au făcut ca simpla trăire să
prindă viață și putere de izbândă în orice
încercare a vieții.

PROCLAMAREA EI PROFETICĂ DIN
TIMPUL UNEI SERI DE ÎNCHINARE AVUTĂ
ÎN TIMIȘOARA ÎN OCTOMBRIE 2007,
PESTE ÎNCHINĂTORII ȘI SCRIITORII DE
CÂNTECE DIN ROMÂNIA, A FOST UN
MOMENT DE MARE IMPACT SPIRITUAL:

Doamne Isuse, Tu vezi această generație.
Ei strigă către tine. Mișcă-te între ei, Te
rugăm Dumnezeule. Doamne, mă rog
pentru compozitori, ca un sunet nou și
un cântec nou să se ridice din interiorul
acestor oameni. Acești oameni să Te
cunoască pe Tine ca un Dumnezeu
credincios. Dumnezeu este credincios și
vrednic a fi lăudat. Doamne, chemăm
aceste cântece să vină în Numele lui Isus
Hristos. Și profețesc că aceste cântări se
vor răspândi în toate națiunile, către sud,
est, vest si nord. Este un cântec sfânt. Acest
cântec nu este despre a avea oportunitate,
de a fi cel mai talentat sau bun, ci despre
inimi smerite, mâini curate, vieți care
tânjesc să-L caute pe Isus indiferent de
cost. Lăsați ca acest cântec să se ridice și să
fie eliberat în națiunea voastră.

Prin vizitele lor în țara noastră, atât
Darlene Zschech cât și Michael W. Smith
au fost o îmbărbătare pentru spiritul
închinării în România.
Pagină realizată de Gratiana Miculiț

Comandă Sărutul Cerului și
Închinare Extravagantă de
Darlene Zschech din librăria
Alfa Omega TV:
www.alfaomega.tv/librarie
0256-284.913
comenzi@alfaomega.tv
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Ascultă și împlinește
seminar biblic

RECOMANDĂRI

vineri, ora 18:00

LUNI 28 iulie

MARȚI 29 iulie

MIERCURI 30 iulie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! 01:00 Ascultă
și împlinește (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Evanghelia după Isus 08:00 Descoperirea
voii lui Dumnezeu Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Clubul
descoperirilor științifice Program pentru copii
10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
religios 13:00 Misiunea John Militaru (r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Clubul
descoperirilor științifice (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Mergeti si faceti ucenici

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului (r) Etică în afaceri 01:00
Mergeti si faceti ucenici (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Semnele vremurilor
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii Program pentru copii 10:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Neidentificat (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin (r) Știri 13:00 Călătoria Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu: Dovadă și cunoaștere Talk-show
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Cum să biruim criza Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia 01:00 Cum să
biruim criza 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Față în față 04:00 Joni şi
prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii 10:00 Școala Internațională de
echipare pentru slujire Program religios străin
11:00 Nicholas Nickleby (r) Film artistic 12:30
Cartea deschisă (r) Din actualitate 13:00 Luceafărul de dimineață (r) Documentar 13:30
Secretele succesului (r) Etică în afaceri 14:00
În prima linie: Peru (r) Documentar 14:30
Joni si prietenii (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) (r)

19:00 Neidentificat Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Minunile creaţiei lui Dumnezeu 3

19:00 Nicholas Nickleby Film artistic
20:45 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
Documentar
22:30 Luceafărul de dimineață Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre 23:30 În prima linie: Peru Documentar
Dumnezeu: Dovadă și cunoaștere Talk-show

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creștinismului Documentar
23:00 Gaither și prietenii Program muzical
23:30 Țeluri înalte Documentar

film artistic

documentar

genul programului

19:00
Neidentificat

22:30
Luceafărul de
dimineață

19:00
Drumul spre
Redemption

Istoria închinării
creștine
Documentarul explorează secole
de experiențe de închinare, prin
ochii bisericii protestante, catolice și
ortodoxe. De la versete din Scriptură,
predici și crezuri, la botez și Sfânta
Taină a Euharistiei; de la artă și muzică
la teatru și media; de la rugăciune și
contemplare la slujire și consiliere. Descoperiți oameni care s-au remarcat
de-a lungul istoriei și învățați modul
în care practicile de închinare de azi
sunt înrădăcinate în credința creștină
primară.

Mapamond creștin

sâmbătă de la ora 20:30

JOI 31 iulie

VINERI 01 august

SÂMBĂTĂ 02 august

DUMINICĂ 03 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minorități Program
străin 04:00 Călătoria (r) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Program
pentru femei 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Drumul spre Redemption (r) Film artistic
12:30 Decupaj din realitate (r) 13:00 Istoria
creștinismului (r) 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Ţeluri înalte (r)
Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Voia lui Dumnezeu în familie (Petru Mihenţ)

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Petru Mihenţ) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John
Militaru Program religios 03:30 Hristos pentru
Moldova 04:00 Club 700 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 De ce
cred (cu Chip Ingram) Seminar biblic 08:30
Trăiește-ți viața 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 10:00 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) străin 11:00
Ecuaţia credinţei (r) Film artistic 12:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:00 Ţinutul celor
7 biserici din Apocalipsa (r) 13:30 Dincolo
de bariere (r) Mărturie 14:00 În prima linie:
Cambogdia Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Program religios 18:00 Ascultă și împlinește

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu
comori 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Mari isprăvi 11:00 Întâlnirea (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline
(r) 13:30 Femei cu idealuri 14:00 Mulțumim
lui Dumnezeu pentru fotbal 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program religios 04:00 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos
pentru Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Aleea Cristale 10:30
O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru 13:00 Puterea rugăciunii
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înţelepciune TV (r)

19:00 Ecuația credinței Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Întâlnirea Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa 22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

Documentar

Mijlociu

23:00 Muzică
23:00 Declinul Occidentului 1 Program
23:30 În prima linie: Cambogdia Documentar muzical
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19:00 Drumul spre Redemption Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

duminică, 19:00 documentar

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 Pepretua, o martiră a bisericii timpurii Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării – Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Conferință
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Istoria închinării creștine 1 Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

sexualității

film artistic

din actualitate

documentar

materiale telespectatori

19:00 Ecuația
credinței

20:30
Rădăcini și
reflecții

19:00
Pepretua,
o martiră
a bisericii
timpurii

18:30 Decupaj
din realitate
(r)
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De la manele la Hristos
Mărturia convertirii unui cântăreț

Î

nainte să-L
cunosc pe
Hristos, eram
un om care a
cântat timp de
15 ani în lume
și acolo în lume,
unde am cântat,
cu
am crezut că
banii și muzica pe care o cântam și plăcerile
lumii sunt totul pentru mine. Ziceam că
sunt fericit, că nu îmi mai lipsește nimic, că
am de toate, că sunt cineva, dar viața mea
s-a schimbat! Cântam manele, muzică de
petrecere, lăutărească, însă Dumnezeu mi-a
schimbat inima și acum cântarea mea de
laudă este pentru Împăratul.

Daniel Dinescu

Am colaborat cu foarte mulți soliști
cunoscuți. De exemplu, vă dau câteva
nume cunoscute: Adrian Copilul Minune,
Florin Salam, Nicolae Guță, Sorina și chiar
după ce m-am întors la Dumnezeu am
stat de vorbă cu unul dintre ei, cu Adrian
Copilul Minune, și i-am zis că m-am pocăit.
Mă gândeam că nu știe despre așa ceva,
însă a zis: „Măi, bine ai făcut!”, doar atât.
M-am gândit că poate el nu știe despre
pocăință, dar mă rog ca Domnul Isus
Hristos să-i binecuvânteze și pe ei, să-i
întoarcă și pe ei la
pocăință, pentru că
viața lângă El este cea
mai frumoasă.
Înainte să mă întorc
eu la Dumnezeu,
soția mea L-a căutat
pe Dumnezeu și
a încercat ea să-L
găsească, căutându-l
pe la mănăstiri,
biserici, pe la călugări,
popi, dar nu s-a întâlnit cu Isus Hristos
până când într-o zi a mers într-o adunare la
pocăiți și acolo s-a întâlnit cu Isus Hristos.
Din clipa aceea L-a primit în viața ei ca
Domn și Mântuitor. Când a venit soția mea
acasă și mi-a spus că s-a pocăit, ca orice
bărbat, m-am bucurat înlăuntrul meu și miam zis: „Ce bine că s-a pocăit!”, dar gândul
meu era altundeva, ziceam: „Ce bine că s-a
pocăit, acum pot să îmi fac mai mult de
cap! Pot să fac mai multe prostii!”, pentru
că am auzit de la alții că pocăiții trebuie să
tacă. Și am început să-mi bat joc de familia
mea, de soția mea, de copiii mei.
Într-una din zile, soția mea m-a chemat cu
ea la adunare. Bineînțeles că am refuzat,
nu am vrut să merg, dar când am ajuns
acolo, Duhul lui Dumnezeu a început să mă
cerceteze, am început să îmi dau seama că
viața mea fără Dumnezeu nu este nimic.
De atunci, oriunde mergeam, orice făceam,
chiar și când eram în mașină cu prietenii,
cu colegii care cântau cu mine, în mașina
noastră nu s-au mai ascultat manele,

ci muzică creștină.
Oriunde opream, ne
rugam. Îi puneam și pe
ei să se roage.

Dumnezeu a început
încetul cu încetul să cerceteze inima mea,
să lucreze în viața mea. Îi mulțumesc că
într-o zi mi-a schimbat inima, și mi-a întins
o mână și de acolo, din groapa morții, El
m-a luat, mi-a pus picioarele pe stâncă
și mi-a pus în gură o cântare nouă. Îi
mulțumesc că astăzi sunt copilul Lui și că
pot să laud numele Lui, pentru că este un
Dumnezeu minunat.
Chiar după ce m-am întors la Dumnezeu,
la câteva zile, întâlneam colegi de-ai mei,
prieteni de-ai mei, și multora parcă nu
le-a venit să creadă. Când m-au văzut mă
întrebau dacă e adevărat că m-am pocăit.
Mulți se uitau la mine și îmi spuneau:
„Măi, ai înnebunit! Ai lăsat banii, muzica,
reclama! Tu erai obișnuit să cânți în lume,
erai obișnuit cu banii, ce o să faci acuma?
Din ce o să mai trăiești? Ce o să faci cu toate
cunoștiințele tale, cu prietenii tăi, toți o să
îți întoarcă spatele!? Ce o să faci? ”. Le-am zis
că am un Dumnezeu sus în ceruri și El îmi
poartă de grijă și mulțumesc lui Dumnezeu
că de doi ani și șase luni El este Acela care
îmi poartă de grijă în fiecare zi, pentru că
mi-am încredințat viața în mâna Domnului
Isus Hristos și El ne-a spus în Cuvântul Său:
„Chiar dacă o mamă își va părăsi copii, cu

nici un chip nu am să te las!” și Îi mulțumesc
lui Dumnezeu pentru dragostea și iubirea
Lui arătată față de mine.
M-au sunat niște colegi de-ai mei din lume
pentru că au auzit cântările pe care le cânt
spre slava Domnului și au zis: „Daniele, ți-ai
schimbat și timbrul vocal! Vocea ta parcă
este altcumva!”. Am zis că e adevărat, că
atunci când cânți pentru Dumnezeu El
schimbă totul în tine și Îi mulțumesc că El a
făcut acestă schimbare.
Îi mulțumesc că El m-a pus în această
slujbă, de a merge și de a vesti oamenilor
cât de minunat și cât de mare este
Dumnezeu. El m-a pus în această slujbă de
a merge și de a vesti minunile și lucrările
Lui și oriunde merg, oamenii rămân uimiți
când văd că dintr-un om care a cântat
manele, dintr-un om care altădată era pe la
televiziune, pe la nunți, botezuri, acum s-a
întors și cântă pentru Dumnezeu. Pentru ei
este ceva ciudat că am renunțat la bani, că
am renunțat la lux, la nume, la faimă.

Tot ce spun acum este spre slava lui
Dumnezeu, nu a mea. Eram un om
cunoscut în țară pentru că atunci când
eram în lume am încercat să îmi fac
reclamă, să îmi fac un nume. Vin mulți
oameni din lume când aud că sunt chemat
în biserici ca să vadă dacă e adevărat că
Dinescu, acela care a cântat în lume, care
era la televizor, acum e în adunare. Vin să
vadă ce s-a întâmplat și acolo Dumnezeu
îi cercetează și multe suflete se întorc la
Domnul, pentru că așa a găsit Dumnezeu
cu cale, să mă scoată din lume, din păcatul
lumii și să mă pună în slujba Lui. Este cea
mai mare realizare pentru mine să merg în
lucrarea lui Dumnezeu. Când eram în lume
și mergeam să cânt mă întorceam acasă cu
buzunarele pline de bani și eram fericit iar
acum fericirea mea este să merg în lucrarea
lui Dumnezeu și să văd că sufletele se
întorc la El, că păcătoșii se întorc la El. Asta
este cea mai mare realizare a mea, mă simt
împlinit și fericit.
Dumnezeu a făcut o minune în familia mea.
Am doi copii și cel mai mare copil al meu,
când era mai mic a avut epilepsie, iar soția
mea când a văzut copilul meu bolnav a
început să mergă cu el la doctori. Doctorii
nu i-au dat nici o șansă și apoi a încercat
pe la mănăstiri, biserici, popi. I-a zis cineva
de Dumnezeu, i-a zis să meargă la pocăiți
că Dumnezeu poate să se atingă de copilul
nostru. Ea a mers la biserică și L-a primit pe
Dumnezeu în viața ei și după câteva luni
Dumnezeu s-a atins
de copilul meu. Spre
rușinea mea spun
acest lucru, pentru
că eram în lume și nu
prea băgam în seamă
lucrul acesta, pentru
că mă interesau mai
mult lucrurile lumii,
nu puneam preț pe
familie.
Îi mulțumesc lui
Dumnezeu că a schimbat inima soției mele
și El s-a atins de copilul meu și l-a vindecat,
iar după patru ani m-am întors și eu la El.
Vreau să precizez că eu nu m-am întors la
Dumnezeu când copilul meu era bolnav ci
atunci când m-am întors copilul meu era
sănătos. M-am întors prin dragoste și m-am
întors pentru că am simțit că Dumnezeu mă
iubește și are nevoie de mine ca să merg să
Îl laud pe El.
De când m-am întors la Dumnezeu m-am
dedicat cu totul Lui și cântarea mea de laudă
este pentru Împăratul. Și când stau acasă,
tot timpul cânt, Îi dedic lui Dumnezeu tot
timpul meu. În fiecare zi trebuie să cântăm,
să-L lăudăm pe Dumnezeu, nu numai când
suntem în biserică și la serviciu și acasă, tot
timpul să stăm în legătură cu Dumnezeu, să
veghem, să ne rugăm, pentru că atunci când
stai aproape de Dumnezeu diavolul nu are
putere asupra ta.
ARTICOL ADAPTAT DIN EMISIUNEA INIMA
ÎNCHINĂRII, DE PE CANALUL ALFA OMEGA TV.
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DINAMICA ÎNCHINĂRII ȘI PREGĂTIREA PENTRU SECERIȘ
1994-2014 – Alfa Omega TV martor și parte
din lucrarea Domnului în România

Î

n 2007, Darlene Zschech, lider internațional în închinare și în lucrarea de
compoziție muzicală creștină modernă, a susținut împreună cu echipa
Hilsong din Australia o seară de închinare în Timișoara. Ca partener media
pentru acest eveniment special, Alfa Omega TV a promovat și înregistrat
spectacolul de excepție din acea seară de octombrie. În mijlocul închinării,
Darlene a avut un cuvânt profetic, o rugăciune proclamativă peste cei aproape
3000 de participanți, în mare parte închinători din toată țara și ulterior, prin
TV, peste multe alte mii de telespectatori. O rugăciune rostită în autoritate, de
intrare a închinătorilor și a compozitorilor în chemarea de slujire, de ridicare a
unui sunet nou în închinare, specific națiunii române.
Înțelegând atunci că suntem martori la un moment special în dinamica
închinării din România, am început să căutăm locul nostru, ca lucrare de
media, în această zonă a închinării, pentru o reflectare atentă a ceea ce
face El în România și pentru a influența, potența, cataliza această lucrare,
cu mijloacele pe care le avem la dispoziție. Și căutând să înțelegem dintr-o
perspectivă largă dinamica acestei închinări după ‘89 până în prezent.
În continuare, sunt sintetizate câteva repere ale acestei dinamici, așa cum leam consemnat direct la Alfa Omega, fiind martori la cele mai multe dintre ele
în 20 de ani de slujire prin media.

1

Diversificarea programelor de
închinare din bisericile tradițional
evanghelice, îmbinarea muzicii corale,
uneori a celei de fanfară, cu închinare
prin grupuri vocale, trupe de tineret,
soliști vocali sau instrumentali.
Închinarea devine o parte distinctă, tot
mai importantă în serviciile bisericilor.

2

Ridicarea calității și a
profesionalismului în închinarea
clasică, de tip coral și instrumental.
Biserici cu tradiție își păstrează un nume
bun în acest domeniu (Biserica Betania
Arad, Elim Timișoara, Emanuel Oradea,
biserici din Bistrița, Bucovina, Dej,
experimente de tip coruri reunite ca cel
de la Rebrișoara, etc).

14

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

3

Extinderea în ultimii 20 de ani a părții
de închinare în programul serviciilor
religioase din multe biserici evenghelice.
Trecerea de la cântarea creștină
individuală sau comună la închinarea
corporativă; lucrare nouă, prezentă în
Biserica Agape din Timișoara în anii
‘90, amplificată în anii următori și prin
închinarea școlii biblice “Hristos pentru
România“ Timișoara și extinsă apoi în
numeroase biserici dinamice.

4

Preocupare în Oastea Domnului și în
zone tradițional evanghelice pentru
redescoperirea rădăcinilor, restaurarea
închinării românești, a cântării creștine,
ale liricii evanghelice (Traian Dorz,
Nicolae Moldoveanu, Costache Ioanid...)

5

Preocupare sporită pentru închinare
în lucrarea cu copiii (proiecte gen
Mkids, Alo copii – Aletheia, Festival
copii – Emanuel București, compoziții
și resurse – Misiunea Speranța, proiecte
muzicale pentru copii – Jubilate).

6

Extinderea și creșterea impactului
turneelor muzicale creștine,
îmbinarea închinării cu evanghelizare
și slujire (Misiunea Speranța, Hristic,
Messengers, Rugul Aprins...). Întâlnirile
de rugăciune pe munte „Rugul aprins”
beneficiază de momente de închinare
intense, care de cele mai multe ori aduc
o prezență puternică a Duhului Sfânt
și creează atmosfera potrivită pentru
miracole și vindecări divine.

7

PENIEL – lucrare interconfesională, de
apostolat, în rândul tinerei generații,
a pornit de la început cu un accent major
pe închinare dinamică, răspunzând
unei nevoi acute a tineretului creștin.
Prin conferințele naționale, regionale
și prin tabere de vară, mulți tineri au
experimentat atingeri deosebite din
partea Duhului Sfânt, în special în
momentele de închinare liberă. Sămânța
pusă de Domnul prin întâlnirile PENIEL în
inima unei generații începe să dea roade
într-o libertate mare duhovnicească și în
dorința după mai mult.

8

Apariția formelor și proiectelor
de rugăciune extinsă, îmbinând
închinarea cu rugăciunea profetică
și proclamativă (casa de rugăciune
IHOP Timișoara, case de rugăciune din
Oradea și din alte orașe, MIR – Maraton
de Închinare și Rugăciune București...).
Rugăciunea și închinarea extinsă e

tot mai mult folosită de închinători și
mijlocitori pentru schimbarea atmosferei
spirituale în comunități și orașe.

9

Creșterea impactului și a popularității
închinării impregnate de cultura și
sensibilitatea artistică a comunităților
de rromi; trezirea în rândul rromilor s-a
extins și a devenit fenomen cu largă
acoperire și prin intermediul cântărilor
specifice. Vocilor consacrate cum ar fi
Gabi Luncă, li s-au adăugat voci și nume
noi (grupuri de la Toflea, Bărbulești,
Vasile Oprea, Daniel Dinescu...).

10

Răspândirea rapidă prin canale
media a muzicii creștine, a
proiectelor muzicale, a compozițiilor
preluate sau compuse; dezvoltarea
streaming-ului în multe biserici,
transmisii on-line de evenimente,
semnalare prin social-media, distribuire
înregistrări pe DVD, Youtube, site-uri.

11

Apar în numeroase orașe nuclee
de producție video muzicală,
clipuri de bună calitate, înregistrări
concerte (ex: proiectul ORADEO,
numeroși producători creștini talentați
în Suceava, Bistrița, Sibiu, Iași, București,
Arad, Piatra-Neamț, Cluj-Napoca...).

12

Amplificarea impactului și
eficienței „Școlii de închinare”
anuale a Centrului Creștin Timișoara, a
Școlii de ucenici „Viața în Isus”- Călan cu
clase speciale de închinare, școlile de
vară și concursurile de creație muzicală
organizate de organizația Jubilate; este
echipată și instruită o nouă generație de
închinători și compozitori creștini. Unele
licee creștine sau laice sunt implicate în
educația muzicală a viitorilor închinători,
interpreți sau compozitori.

15

Alte proiecte speciale: „Cântecul
națiunii” (compoziții proprii
adolescenți și tineri), „Flacăra închinării”
- Alba-Iulia (închinare tânăra generație,
rugăciune, celebrare, proclamare a
unității în fiecare an de 1 Decembrie),
„Un cântec nou” (festival compoziții
proprii – biserica Emanuel București),
tabere de tineret ale școlilor biblice,
cu accent pe închinare și pe lucrarea
Duhului Sfânt.

16

Ridicarea și individualizarea
unor biserici noi, având ca o
dimensiune caracteristică a ADN-ului
spiritual închinarea: Casa închinării,
Flacăra închinării, Deo Gloria, Centrul
Creștin Caleb, Casa Tâmplarului,
Filadelfia BM, Râul trezirii, etc...

17

Convertirea unor cântăreți „din
lume” însoțită de un impact
major asupra celor dinafara zidurilor
bisericii (ex: convertirea fostului manelist
Daniel Dinescu și râvna lui de a-I sluji
lui Dumnezeu, povestea lui Bodo,
determinarea pentru misiune după
convertire a lui Alin Gârlea, concerte de
impact ale lui Beck Corlan...).

18

Sunt treptat acceptate și
încurajate în evenimente și
proiecte creștine și în servicii religioase
și forme de slujire în închinare atipice:
grafica, arte plastice, pantomima,
coregrafie, scenete, producții
multimedia, creații literare.

slujirea în închinare (emisiune muzicală
săptămânală la Credo TV sau „Inima
închinării” la Alfa Omega TV, emisiune
care promovează în fiecare săptămână
închinători, compozitori, interpreți, alte
forme de închinare; de cele mai multe
ori sunt promovate și producții muzicale
proprii, înregistrare în direct).

21

Extinderea preocupării pentru
compoziții proprii, închinare,
rugăciune extinsă, maratoane de
rugăciune și închinare, în diaspora
românească (Austria, Belgia...) și în
Republica Moldova (apariția trupei NOT
AN IDOL din Chișinău cu numeroase
compoziții proprii).

22

Disponibilitatea de literatură
și resurse pentru echipare
și motivare a închinătorilor și
compozitorilor, atât titluri traduse (ex:
cărți de Darlene Zschech, Don Potter
publicate de Alfa Omega Publishing)
sau resurse publicate de organizațiile
Jubilate, Lăstari de măslin și de alte
edituri.

23

Ca fenomen în Trupul lui Hristos
din România, tot mai mulți
creștini înțeleg să se închine și cu
finanțele lor, (dincolo de zeciuială), întrun mod conștient și determinat, pentru
a sprijini lucrări în afara bisericii locale,
lucrări de extindere a Împărăției prin
organizații și slujiri diferite.

13

Apariția unor inițiative și proiecte
de încurajare și stimulare a
compozițiilor proprii la nivel individual
sau corporativ, proiecte coagulate în
jurul unor pasionați ai închinării, atât
din generația actuală, cât și din cea
anterioară: Sunny Trancă, Luminița
Ciuciumiș, Alin Gârlea, trupa Decean,
Dincolo de ziduri, Cristocentric, Eclesia,
Adi Gliga, Peniel Band și alții...

14

Proiectul DRUMFEST, găzduit
de obicei vara, în tabăra Tăuț –
Arad, aduce împreună compozitori și
închinători creștini din întreaga țară;
dincolo de ore întregi de închinare
și promovare exclusiv de compoziții
proprii, sunt încurajările reciproce,
împărtășire viziuni, înțelegere profetică
a vremurilor și a locului închinării în
dinamica spirituală a momentului.
DRUMFEST este un proiect divin, un
factor de unitate pentru închinătorii din
România si un loc al revelației închinării.

19

Evenimente de tip „concert
creștin”, seri de tineret, resurse
muzicale diferite, spoturi muzicale,
comentarii, mărturii, sunt promovate tot
mai mult atât prin media clasică (radio
și TV) cât și prin rețele de socializare.
Se crează un nou nivel de unitate și
cunoaștere între închinători.

20

Apariția în ultimii 7 ani pe
canalele TV creștine a unor
emisiuni care pun în lumină și
încurajează compoziția proprie și

24

O parte tot mai semnificativă din
biserica Domnului din România
ajunge la înțelegerea închinării ca un
mod normal de a trăi și sluji 24 ore pe
zi, dincolo de închinarea prin cântare
creștină sau de participarea la un
concert creștin sau serviciu religios
de duminică. O perspectivă normală
pentru fiecare credincios: slujirea,
rugăciunea, postul, misiunea,
ajutorarea... sunt în esență forme de
închinare.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Inima închinării
program muzical

RECOMANDĂRI

duminică, ora 20:00

LUNI 04 august

MARȚI 05 august

MIERCURI 06 august

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! 01:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Mitul contactul sexual fara risc
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Clubul descoperirilor științifice Program pentru copii 10:00 Ora de biologie
Emisiune didactică 10:30 Casa din Betania (r)
Program religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program religios 11:30 Perspective
eterne (r) Program religios 12:30 Puterea
rugăciunii (r) Program religios 13:00 Misiunea
John Militaru (r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Clubul descoperirilor științifice Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Mergeți
și faceți ucenici Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă 00:30 Secretele
succesului Etică în afaceri 01:00 Mergeti
si faceti ucenici 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program
religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Evanghelia după Isus
08:00 Semnele vremurilor Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice (r) Program străin 11:00 Birdie și Bogey
(r) Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r)
Din actualitate 13:00 Călătoria Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Relația dintre știință și religie –
Talk-show 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Principii biblice în finanțe Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00 Principii
biblice în finanțe 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Față în față Program
străin 04:00 Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzica
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Școala Internațională de echipare pentru
slujire 11:00 Recoltă prin credință (r) Film
artistic 12:30 Cartea deschisă (r) 13:00 Israel
în prim plan (r) 13:30 Secretele succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Femei ca noi (r)
Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Birdie și Bogey Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Creaturi extraordinare 1 Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu Relația dintre știință și religie
Talk-show

19:00 Recoltă prin credință Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Documentar
23:00 Muzică
23:30 Femei ca noi Documentar

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creștinismului Documentar
23:00 Gaither și prietenii Program muzical
23:30 Deschizătorul de drumuri Documentar

documentar

film artistic

documentar

22:30 Creaturi
extraordinare

19:00 Recoltă
prin credință

20:00 Viciul
fatal

film artistic

Râul de foc
Salvat în mod miraculos de un
Dumnezeu în care nu crede, Jason
Malek se întoarce acasă cu o rană în
picior și cu amintirea celui mai bun
prieten murind în bătălie. Luptându-se cu gândul că a auzit o voce care
i-a salvat viața, îi întâlnește pe noii lui
vecini, care se confruntă cu propriile
provocări. Pe măsură ce îi cunoaște,
el descoperă că noii lui prieteni au
nevoi pe care el le poate împlini. De
asemenea, el află mai multe despre
relația lui cu tatăl său care a fost
omorât într-un accident de mașina,
când Jason era copil.

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:30

JOI 07 august

VINERI 08 august

SÂMBĂTĂ 09 august

DUMINICĂ 10 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități 04:00 Călătoria (r) Program
religios străin 04:30 Muzica 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Program pentru femei 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Ce ne desparte
de Cer? (r) Film artistic 12:30 Decupaj din
realitate (r) 13:00 Istoria creștinismului (r)
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 Deschizătorul de drumuri (r) Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenţ) Seminar biblic

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei
cu idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenţ) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Hristos pentru Moldova 04:00 Club
700 04:30 Muzica 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 De ce
cred (cu Chip Ingram) 08:30 Trăiește-ți
viața Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00
Real (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00 Ţinutul
celor 7 biserici din Apocalipsa Documentar
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Salvând lumea (r) Documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program religios 18:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Rugul Aprins (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din Betania
Program religios 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzica 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00
Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cufărul cu comori 10:00 Să vorbim
în engleză 10:30 Mari ispravi 11:00 Râul
de foc (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) Din
actualitate 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Femei cu idealuri (r) Program pentru
femei 14:00 Străinul Film serial 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Mesagerul
(cu John Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aleea cristale Program pentru copii 10:00 Gus Program pentru copii 10:30
O ușă deschisă pentru tine 11:00 Casa din
Betania Program religios 11:30 Conferință (r)
Program religios 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii Program religios
13:30 Perspective eterne 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Aleea cristale

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Dumnezeu știe Program religios străin
19:00 Al treilea Jihad Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale

sexualității

sexualității

19:00 Real Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Râul de foc Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
Documentar
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
23:00 Muzică
Mijlociu
23:30 Salvând lumea Documentar
23:00 Declinul Occidentului Documentar

televiziunii
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19:00 Ce ne desparte de Cer? Film artistic
20:00 Viciul fatal Documentar
20:30 Decupaj din realitate Materiale

vineri, 19:00

telespectatori

19:00 Istoria închinării creștine Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

documentar

film artistic

documentar

program religios

23:30 Salvând
lumea

11:00 Real (r)

19:00 Al
treilea Jihad

12:30
Misiunea John
Militaru
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Ospăț cu mană

program religios străin

RECOMANDĂRI

sămbătă, ora 18:00
LUNI 11 august

MARȚI 12 august

MIERCURI 13 august

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Dragostea trebuie să fie puternică Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Geneza Program pentru
copii 10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
religios 13:00 Misiunea John Militaru (r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30 Ospăț
cu mană (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Geneza
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Mergeți
și faceți ucenici Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după
Isus 08:00 Semnele vremurilor Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 John Wycliffe
(r) Film artistic 12:30 Mapamond creștin (r)
Din actualitate 13:00 Călătoria Documentar
13:30 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu Relația dintre știință și religie
Talk-show 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Principii biblice în finanțe Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia 01:00 Principii
biblice în finanțe 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Față în față Program
străin 04:00 Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzica
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire Program
religios străin 11:00 Evadarea Film artistic
12:30 Cartea deschisă Din actualitate 13:00
Israel în prim plan Documentar 13:30 Secretele succesului (r) Etică în afaceri 14:00 Etajul
13 (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 John Wycliffe Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Creaturi extraordinare Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu Relația dintre știință și religie
- Talk-show

19:00 Evadarea Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Documentar
23:30 Etajul 13 Documentar

19:00 Iertat Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

vineri, 19:00

film artistic

De neclintit
Dacă pierzi totul, vei sta în picioare sau vei cădea? Matt Webster
își măsoară succesul în funcție de
posesiuni. Deși în aparență are tot
ce ce are nevoie, mândria de a avea
toate lucrurile nu îi împlinește nevoia
unei vieți trăite cu scop. Relații frânte,
izolare și durere pentru el și familia
lui, acestea sunt rezultatele mândriei
și a egoismului său. Printr-o serie de
crize financiare, Matt și familia lui
rămân fără nimic și sunt smeriți astfel
încât învață ce înseamnă cu adevărat
succesul.

Calea, Adevărul și Viața

telespectatori

zilnic de la ora 21:00

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Istoria creștinismului Documentar
23:00 Gaither și prietenii Program muzical
23:30 O viață Documentar

film artistic

film artistic

documentar

19:00 John
Wycliffe

19:00
Evadarea

23:30 O viață

JOI 14 august

VINERI 15 august

SÂMBĂTĂ 16 august

DUMINICĂ 17 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program pentru minoritati Program
străin 04:00 Călătoria (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite Muzică 08:00 Program pentru femei Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Iertat (r) Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:00 Istoria creştinismului (r) Program
religios străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 14:00 O viață (r) Documentar 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 18:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenţ) Seminar biblic

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei
cu idealuri Program pentru femei 01:00 Voia
lui Dumnezeu în familie (Petru Mihenţ)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Hristos pentru Moldova 04:00 Club
700 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 De ce cred (cu Chip
Ingram) Seminar biblic 08:30 Restaurându-ți
viața Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Sub scara lui Jacob Film artistic 12:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00 Ţinutul
celor 7 biserici din Apocalipsa (r) Documentar
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Salvarea celor nevinovați Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
religios Program religios străin 18:00 Ascultă și
împlinește Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Cartea
deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine 03:30 Casa din
Betania 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu
comori 10:00 Să vorbim în engleză 10:30
Mari isprăvi 11:00 De neclintit (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Femei cu idealuri (r) 14:00
Străinul 14:30 InTouch (cu Charles Stanley)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cufărul cu
comori

00:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program religios 04:00 Mesagerul (cu John
Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Hristos pentru Moldova 08:00 Răsplata onoarei
(cu John Bevere) (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos Desene animate 10:00
Gus Program pentru copii 10:30 O ușă deschisă
pentru tine 11:00 Casa din Betania Program
religios 11:30 Conferință (r) 12:30 Misiunea
John Militaru Program religios 13:00 Puterea
rugăciunii Program religios 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r) Program pentru copii

19:00 Sub scara lui Jacob Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 De neclintit Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa 22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

televiziunii

Documentar

Mijlociu

23:30 Salvarea celor nevinovați Documentar

23:00 Declinul Occidentului Documentar

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

18:30 Răsplata onoarei Program religios străin
19:00 David Brainerd Documentar
20:00 De ce Israel Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Istoria închinării creştine Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

documentar

documentar

știri din Orientul Mijlociu

program religios

23:30
Salvarea celor
nevinovați

23:00 Declinul
Occidentului

13:00
Jerusalem
Dateline (r)

10:30 O ușă
deschisă
pentru tine
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jertfe de mulțumiri...
A dat leviților sarcina
să facă slujba înaintea
chivotului Domnului,
să cheme, să laude
și să slăvească pe
Domnul Dumnezeul
lui Israel... În ziua
aceea, David a
însărcinat pentru
întâia dată pe Asaf și
frații săi să vestească
laudele Domnului.”
Aşadar, vedem că
majoritatea psalmilor sunt o mărturie a
ceea ce s-a întâmplat în acest cort/Cortul
lui David. Și de asemenea psalmii sunt
străbătuți de la primul la ultimul, de acte
de închinare și rugăciune.

Casa de rugăciune din Ierusalim

S

uccat Hallel este o comunitate
de închinători și mijlocitori
adunați din toate colțurile lumii,
pentru a veghea împreună pe zidurile
Ierusalimului, jumătate din nucleul de
conducere fiind evrei.
Noi, Rick și Patti Ridings, ne-am mutat
în Ierusalim în anul 1999 și în acel an am
dat naștere comunității Succat Hallel în
sufrageria locuinței noastre. Domnul
ne-a spus că Satan va ținti Ierusalimul cu
siguranta mai mult decât oricare alt oraș
din lume, pentru a încerca să împiedice
a doua venire a lui Isus în Ierusalim. Din
acest motiv li se poruncește tuturor
credincioșilor de pretutindeni să „se
roage pentru pacea Ierusalimului”
(Psalmul 122:6).
În preștiința Lui, Dumnezeu a profețit că
va ridica străjeri
pe zidurile
Ierusalimului:
„Pe zidurile
tale, Ierusalime,
am pus niște
străjeri care
nu vor tăcea
niciodată,
nici zi, nici
noapte! Voi care
aduceți aminte
Domnului de el,
nu vă odihniți deloc! Și nu-I dați răgaz,
până nu va așeza din nou Ierusalimul
și-l va face o laudă pe pământ.”
În timp ce se adăugau treptat, unul
după altul, câte un închinător și și câte
un străjer, am început să lărgim spațiul
din sufragerie. Acesta a fost un timp de
testare pentru cei ce au fost chemați
dintre națiuni să fie străjeri, deoarece în
timpul celor patru ani de zile, între anul
2000 și anul 2004, Ierusalimul a fost sub
„intifada” (revolta palestiniană), perioadă
când multe autobuze erau aruncate în
aer de către teroriști sinucigași.
Străjerii însă au continuat să vină.
În octombrie, 2004, am reușit să ne
mutăm într-un frumos loc amenajat,
ce avea vedere spre Muntele Sionului
și spre zidurile Orașului Vechi al

18

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

de Rick Ridings

Ierusalimului. Într-o lună de zile, la
finalul lunii noiembrie, 2004, am reușit
prin harul Domnului să stăm în veghere
24/7, aceasta însemnând o rugăciune și
închinare necurmată, timp de 24 de ore
pe zi, 7 zile pe săptămână, în fiecare zi a
anului.
În toamna anului 2006, am reușit să
deschidem a doua cameră de rugăciune,
în Cetatea lui David, locul unde a fost
ridicat Cortul lui David. Aici a fost locul
în care David a ridicat un cort pentru
Chivotul Legământului, în care leviții
și preoții slujeau „necurmat” înaintea
Prezenței Domnului (1 Cronici 16:4-6,
37). În ebraică, cuvântul „necurmat” din
versetul 37 înseamnă în mod normal,
zi și noapte. Este același cuvânt folosit
în Leviticul 6:13, unde Domnul le-a
poruncit israeliților ca „focul să ardă

necurmat pe altar și să nu se stingă
deloc.” Noi credem că poate fi foarte
bine socotită o legătură între închinarea
și rugăciunea noastră 24/7 și faptul
că, ultimul atentat cu bombă de la
Ierusalim, a avut loc doar cu câteva
săptămâni înainte.
Unii s-ar putea să întrebe de ce
„străjerii” voștri combină închinarea
cu rugăciunea? Facem acest lucru,
în primul rând pentru că acesta este
modelul rânduit pentru Cortul lui David,
despre care tocmai am menționat,
slujba înaintea Domnului pe care David
a rânduit-o în Ierusalim, cu 3000 de ani
în urmă, care să fie făcută în cortul unde
el a așezat Chivotul Legământului. În
1 Cronici 16:1a, 4, 7 scrie: „și au adus
înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și

Mai mult, când Ioan are o licărire despre
ce se întâmplă în jurul Tronului lui
Dumnezeu în ceruri, el vede că „cele
patru făpturi vii și cei douăzeci și patru
de bătrâni s-au aruncat la pământ
înaintea Mielului, având fiecare câte o
lăută și potire de aur pline cu tămâie,
care sunt rugăciunile sfinților. Lăuta
reprezintă închinarea lor, iar potirele cu
tămâie rugăciunile lor.
Noi credem că Scripturile pun închinarea
și rugăciunea împreună din câteva
motive:
Când începem
cu mulțumire
și laudă,
noi urmăm
protocolul sau
îndrumările
date de Domnul
pentru a intra
în prezența
Lui, după
cum suntem
îndemnați în
Psalmul 100:4: „Intrați cu laude pe porțile
Lui, intrați cu cântări în curțile Lui!
Lăudați-L și binecuvântați-I Numele.”
Când ne concentrăm atenția asupra
Domnului în închinare, este zidită
credința noastră în bunătatea,
credincioșia și suveranitatea Lui. Apoi,
când continuăm să ne rugăm, noi nu
ne mai rugăm dintr-un loc al fricii și
îngrijorării, ci al încrederii.
Când începem cu închinare pășim
înaintea tronului lui Dumnezeu. Noi nu
venim înaintea Lui cu o listă de cereri ci
așteptăm până când El ne va arăta tot ce
este pe inima Lui. Noi intrăm de fapt în
administrarea sau împlinirea voii Sale pe
pământ.
Când ne închinăm și venim înaintea
tronului Său, acolo dăm de un râu de

apă Vie, care curge de la tronul Său și ne
înviorează și întărește pentru a mijloci
(Ezechiel 47:1-5).
Am descoperit că acest model de
trecere, înainte și înapoi, de la laudă mulțumire - închinare - la rugăciune,
este unul care ne permite să înaintăm
ușor, perioade lungi de timp păstrândune înviorați și vii.
După aproape trei ani de rugăciune și
închinare necurmată 24/7, Domnul ne-a
chemat să îi avem în vedere pe tinerii din
Israel în ce privește puterea închinării și
a rugăciunii. În iunie 2007, am găzduit
prima conferință anuală pentru tineri
și adulți israeliți. În fiecare an se strâng,
timp de trei zile, în cadrul acestor
conferințe câteva sute de tineri evrei și
arabi din Israel să-L caute pe Domnul.
Această întâlnire se numește „Elav”, care
în ebraică înseamnă „Pentru El”. Foarte
mult din timpul acestei conferințe
este oferit închinării și rugăciunii în
limbile ebraică, arabă și engleză. Mulți
dintre acești tineri au mărturisit despre
manifestări în prezența lui Dumnezeu
de care au avut parte în cadrul acestor
întâlniri, care le-au schimbat viața iar alții
au fost chemați să fie parte din această
lucrare de închinare și rugăciune.
Mai târziu, Domnul ne-a spus că El va
ridica „case de rugăciune” pretutindeni
în Orientul Mijlociu și am fost foarte

încurajați de acest lucru. Primul nostru
seminar despre „nașterea Caselor de
rugăciune” l-am ținut în Ierusalim, în
octombrie 2008. De atunci am avut cinci
seminarii în Turcia și de asmenea în Egip,
Liban și Dubai. Trimitem în mod regulat
de la Ierusalim membri din conducere
ca să încurajeze pe cei din casele de
rugăciune din zona noastră. Unul
dintre lideri s-a întors recent dintr-o
astfel de misiune în Erbil, Irak, singurul
oraș semnificativ din Irak, care pare a
fi protejat de scuturările care au loc în
acea zonă.

Noi credem că aceste case de rugăciune
din Orientul Mijlociu sunt parte din
„drumul închinării” cum a fost profețit
în Isaia 19:23-25: „În aceeași vreme, va
fi un drum care va duce din Egipt în
Asiria: asirienii se vor duce în Egipt și
egiptenii, în Asiria și egiptenii împreună

Mișcarea de închinare și rugăciune în țara noastră
a lucrare de media,
noi cei de la Alfa
Omega TV avem harul
să intrăm în contact cu
multe lucrări, biserici și
credincioși din România,
dintr-o varietate de
denominații de locații.
Observăm o preocupare
tot mai mare pentru
rugăciune și mijlocire în
Biserică, nu doar în Israel
sau în alte părți în lume.
Dorința după rugăciune
și închinare a fost
permanentă în Trupul
lui Hristos și în trecut,
manifestată prin seri de
rugăciune sau nopți de
veghe, însă în ultimii
ani remarcăm o creștere în intensitate
a rugăciunii și mijlocirii, dincolo de
o denominație sau biserică anume.
Credincioșii se strâng laolaltă pentru a
se închina lui Dumnezeu împreună, și

Te îndemnăm să te rogi împreună cu noi:
Ca Domnul Însuși să fie „un zid de foc”
(de protecție) în jurul Ierusalimului și
„slava lui în mijlocul lui” (Zaharia 2:5).
Ca tot mai mulți iudei și arabi care
locuiesc în Israel să aibă revelația că
Isus este Mesia și Domnul lor – pentru o
curgere de vise, viziuni, semne și minuni.
Pentru o revărsare a Duhului Sfânt
peste tinerii din Israel, ca împlinire a
cuvântului din Ioel 2:28, care spune că
atunci când Domnul va turna Duhul
Său peste națiuni („orice făptură”),
Israel se poate aștepta ca fiii și fiicele să
proorocească iar tinerii să aibă vedenii.

Restaurarea „Cortului lui David” în România

C

cu asirienii vor sluji Domnului. Tot în
vremea aceea, Israel va fi al treilea unit
cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare
în mijlocul pământului. Domnul
oștirilor îi va binecuvânta și va zice:
“Binecuvântat să fie Egiptul, poporul
Meu, și Asiria, lucrarea mâinilor Mele, și
Israel, moștenirea Mea!”

a stărui pentru cauzele
Sale, pentru orașul și țara
lor.
Vedem cum Dumnezeu
toarnă un duh al
rugăciunii peste Biserica
din țara noastră în ultimii
ani. Însă diversitatea
formelor pe care
le îmbracă această
chemare la rugăciune
este uluitoare. Câteva
trăsături comune
ale acestor mișcări
sunt sensibilitatea la
vocea lui Dumnezeu,
umblarea prin credință,
unitatea în diversitate
dincolo de barierele
denominaționale, centralitatea
lui Hristos, înțelegerea principiilor
Împărăției, combinarea muziciiinchinării cu rugăciunea și mijlocirea, și
au ca efect manifestarea prezenței lui
Dumnezeu în mijlocul lor.

Va fi o multiplicare a caselor de
rugăciune pretutindeni în Israel și
națiunile înconjurătoare care vor croi
un drum al închinării pentru prezența
Domnului (Isaia 19:23-25).
Pentru mai multe informații, vizitați siteul nostru: www.succathallel.com

În mediul evanghelic, ultimii ani au
fost martorii fondării unor case de
rugăciune cu viziunea de mijlocire
și închinare permanentă în fața lui
Dumnezeu pe principiul restaurării
cortului lui David. Au fost organizate
maratoane de închinare și rugăciune
non-stop pe durata mai multor zile în
mai multe localități cheie din țară. Iar
într-un oraș din România funcționează
de 8 ani în permanență un locaș de
adorație euharistică perpetuă (casă
de rugăciune), cei care se roagă acolo
fiind greco-catolici, romano-catolici și
ortodocși. Conform preotului-paroh
lider al acestei mișcări, elementul
central al acesei capele de rugăciune
permanentă este prezența lui Isus din
mijlocul lor.
Implicarea credincioșilor în aceste
mișcări și forme diverse de rugăciune
duce la transformarea vieții lor personale,
la dezvoltarea unei intimități deosebite
cu Dumnezeu. În același timp, aceștia
mijlocesc în fața lui Dumnezeu pentru
binele comunității lor locale, a liderilor
și a țării lor. Vom afla doar în cer cât de
important a fost rolul acestor oameni ai
rugăciunii în binecuvântarea țării noastre
și indirect, a fiecăruia din noi.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Prea mult și... prea puțin
Contraste în închinarea creștină

de Petru (Pică) Mengher

,,Închinăciunea
Îl pune pe
Dumnezeu acolo
unde merită să
fie și îl așează pe
om unde trebuie
să fie.” Warren W.
Wiersbe

În contextul
laudei și al închinării, Dumnezeu ne
conduce spre a înțelege lucruri noi și
totodată ne încurajează să ne reevaluăm,
cu discernământ, călăuziți de El, aspectele
închinării noastre care s-au îndepărtat de la
Adevăr.

1. Prea mult cântec și prea puțină închinare!
Ne place să cântăm și ne simțim bine atunci
când o facem, chiar ne dă o stare de bună
dispoziție. Întrebarea este ,,cât din cântarea
noastră este închinare sau cât rămâne doar
cântare?” Care este
modalitatea
în care

convertim
cântarea noastră în
închinare? Ajutorul nostru se află în Ioan
4:23-24, unde ni se spune clar că închinarea
acceptată și dorită de Dumnezeu este
aceea care are coordonatele ,,în Duh și
Adevăr”.
Un alt gând pe care îl am este că noi de
multe ori confundăm sentimentalul cu
spiritualul. Nu neaparat o melodie care
îmi atinge inima și îmi place, lucrează și în
domeniul spiritual. Închinarea pornește din
spirit, dintr-o conectare în Duh; pornește și
slujește în primul rând la nivelul duhului.

2. Prea multă închinare și prea puțină ascultare!
Ascultarea ne conduce întotdeauna spre
închinare și închinarea spre ascultare. Nu
putem să le disociem pe cele două. Fiecare
închinător ar trebui să fie preocupat în viața
lui nu doar de aspectul închinării, ci în mod
intenționat ar trebui să fie determinat să
asculte. Un închinător care nu dorește să
asculte de Hristos nici nu este un închinător.
Putem să excelăm în domeniul închinării,
să fim recunoscuți și chiar să avem succes,
dar dacă baza slujirii noastre nu este clădită
pe ascultare, mai devreme sau mai târziu
se va nărui castelul construit pe nisipul
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succesului efemer. 1
Samuel 15.22

3. Prea mulți închinători
și prea puțini (dintre ei)
sunt slujitori!

De unde pornește închinarea noastră?
Dintr-o atitudine de slujitori.
Noi îi slujim lui Dumnezeu și oamenilor
Lui în acord cu chemarea și darurile pe
care le avem. Testul închinătorilor se vede
în lucrurile practice, în slujire; acolo se va
vedea dacă ei au într-adevăr o inimă de
slujitor sau sunt doar vedete. Spiritul de
vedetă dorește să se afirme, să fie văzut,
aplaudat, iar atunci când ceva nu iese bine
caută vinovați și suferă că nu a putut să se
afirme.

4. Prea multă dezbinare și prea puțină unitate în
dragoste!
Unul din scopurile închinării este să
producă unitate, dar din nefericire în
multe locuri închinarea a produs mult
deranj, tensiune și separare. Există o
tabără a conservatorilor și o altă tabără
a reformatorilor; de multe ori ei sunt
din generații diferite. Conservatorii țin
la tradițiile, melodiile vechi și manifestă
intoleranță față de tinerii care nu mai
gustă cu aceași plăcere melodiile care s-au
cântat cu 30-40 de ani în urmă și totodată
cataloghează melodiile noi ca fiind lumești,
afirmând că ,,Domnului Isus nu îi place
muzica asta?!? ,,De unde știu ei asta?”
Datorită fricii lor.
Ei nu se pot conecta în închinare pe o
muzică nouă și nici nu fac vreun efort,
însă catalogheză muzica nouă cu ușurință.
Tinerii, pe cealaltă parte îmbrățișează cu
mult drag melodiile noi, trupele noi și de
multe ori desconsideră acele melodii vechi
care au fost născute în durere și lacrimi;
melodii ce au scris istorie, au o valoare
teologică bogată și au rezistat de sute de
ani și asta... nu e bine.
Cred că trebuie să existe o conciliere în
care atât tinerii, cât și cei mai în vârstă să
se poată în primul rând iubi, apoi accepta
cu diferențele lor. În biserici ar trebui să fie
melodii vechi și melodii noi. Să nu uităm că
viitorul aparține tinerilor și muzicii lor.

5. Prea mult ,,noi” și prea puțin ,,Hristos” în
melodiile noastre!
Melodiile noastre de laudă și închinare
ar trebui mult mai mult să fie de laudă și
închinare adresate lui Dumnezeu și lui
Hristos. Ele ar trebui să Îl binecuvinteze pe
El, să Îl înalțe, să cântăm Cuvântul,
să-I cântăm Lui, nu doar despre
El sau despre noi. Hristos este
vrednic să primească închinarea
bisericii Sale.

6. Prea multă ,,bucurie” și prea puțină
,,Cruce” (reverență)!
Bucuria noastră, salvarea, pacea,

binecuvântările, darurile pe care le primim
vin din harul ce ni s-a dat la Cruce. Totul
este datorită Lui, dragostei și sacrificiului
Mielului înjunghiat pentru noi și viața
nouă pe care am primit-o acolo, în agonia
lui Hristos de a ne salva, mântui și înoi.
Închinarea noastră ar trebui să vorbească
mai mult, cu respect și reverență, despre
acel loc al suferinței lui Hristos.
1 Corinteni 2.2 ,, Căci n-am avut de gând să
știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și
pe El răstignit”.

7. Prea multe traduceri și prea puține
compoziții!
Cred că Domnul vrea în aceste vremuri ca
noi să ne ridicăm capul din pământ și să
recunoaștem că suntem binecuvântați,
că avem o istorie cu Dumnezeu, avem o
credință vie, avem adevărul Scripturii și să
începem să scriem tot mai apăsat melodii
noi în care să răsune ,,Sunetul națiunii
noastre”. De asemnea, bisericile ar trebui,
cu prioritate, să cânte acele melodii care
au fost compuse în țară, să ne promovăm
compozitorii, să le cumpărăm albumele
încurajându-i astfel să compună cât mai
multe melodii. Fiecare biserică ar trebui să
aibe cântecele ei și compozitorii ei.

8. Prea multă închinare ,,în public” și prea
puțină ,,în cămăruță”!
Se observă în cadrul conferințelor,
taberelor, programelor de biserică un
anumit entuziasm și o dorință după
Dumnezeu și închinare. Entuziasmul și
elanul din conferințe sau tabere nu ține
mult dacă nu este alimentat în cămăruță.
Toate sunt bune, dar nu suficiente. Ne
închinăm mult prea puțin în cămăruță. De
fapt, închinarea din public ar trebui să o
reflecte pe cea petrecută în cămăruță.
Dumnezeu ridică în această generație un
popor Davidic ,,după inima Sa” care va
zidi din nou Cortul lui David, un cort al
închinării necurmate înaintea Sa, un popor
care se va dedica rugăciunii și închinării,
recunoscând vrednicia Mielului, chemând
trezirea spirituală peste țară și lume în această
perioadă iminentă a venirii lui Hristos.
Nu putem avea închinare: Mai măreață
decât Cunoașterea lui Dumnezeu, Mai
adâncă decât dragostea pentru EL, Mai
liberă decât cadrul în care am crescut și în
care ne închinăm, Mai reală decât revelația
despre Laudă și Închinare primită prin
Duhul Sfânt și Mai curată decât curăția vieții
noastre personale de zi cu zi.
PETRU (PICĂ) MENGHER ESTE PASTOR AL
BISERICII CASA ÎNCHINĂRII (TIMIȘOARA)
ȘI AUTOR AL CĂRȚII: LA CÂRMA
ÎNCHINĂRII

Comandă cartea La cârma închinării
din librăria Alfa Omega TV:
comenzi@alfaomega.tv
0256-284.913
www.alfaomega.tv/librarie
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00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Ascultă și împlinește (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Cheile iubirii de o
viață Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Geneza Program pentru
copii 10:00 Ora de biologie Emisiune didactică
10:30 Casa din Betania (r) Program religios
11:00 Hristos pentru Moldova (r) Program
religios 11:30 Perspective eterne (r) Program
religios 12:30 Puterea rugăciunii (r) Program
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00:00 Cartea deschisă Din actualitate 00:30
Secretele succesului Etică în afaceri 01:00
Mergeți și faceți ucenici Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Semnele vremurilor
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Lumea lui Jonathan Program
pentru copii 10:00 Program pentru minorități
etnice (sarba) Program străin 11:00 Niciodată
rușinat (r) Film artistic 12:30 Mapamond
creștin (r) Din actualitate 13:00 Călătoria
Documentar 13:30 Verdictul științei: Creație!
(r) Talk-show 14:00 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre Dumnezeu – Exclusivism și relativism Talk-show 14:30 Club 700 (r) Magazin
TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 18:00
Principii biblice în finanțe Etică în afaceri
19:00 Martin Luther Film artistic

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00 Principii
biblice în finanțe (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Față în față 04:00
Joni şi prietenii (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire Program
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zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
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conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Niciodată rușinat Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
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23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
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20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Documentar
23:00 Muzică
23:30 Autobuzul Lindei Documentar

19:00 Sub scara lui Jacob Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

joi, 19:00

film artistic

Home front
Trei soldați devin prieteni buni după
ce ajung ostatici, în mâinile dușmanului. Aceasta drama emoționanta
va pune războiul într-o perspectivă
diferită. Unul câte unul, soldatul Aaron Phillips, locotenentul Steven Hill
și sergentul Bryan Monroe sunt luați
ostatici. Străini unul de altul, fiecare
dintre cei trei are propria poveste
și nivelul de pregătire și experiență
militară. Captivi într-o celulă mică și
întunecată, soldații deapănă împreună amintiri de acasă, însă timpul
se scurge și viețile lor sunt puse în
balanță.

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Docu-

Inima închinării

sâmbătă de la ora 23:00

mentar

23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Doar un miracol Documentar

film artistic

documentar

Documentar

19:00
Niciodată
rușinat

13:00
Călătoria

22:30 Isus:
om, Mesia sau
mai mult

JOI 21 august

VINERI 22 august

SÂMBĂTĂ 23 august

DUMINICĂ 24 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Dincolo de bariere Mărturie
01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Program pentru
minorități Program străin 04:00 Călătoria
(r) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Program pentru femei 09:00
Casa zburătoare 09:30 Lumea lui Jonathan
10:00 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Sub scara lui Jacob (r)
12:30 Decupaj din realitate (r) 13:00 Isus:
om, Mesia sau mai mult (r) Program religios
străin 13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talkshow 14:00 Doar un miracol (r) Documentar
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Lumea lui Jonathan (r) 16:00
Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice (r) 18:00 Voia lui Dumnezeu în
familie (Petru Mihenţ) Seminar biblic

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Petru Mihenţ) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Hristos pentru Moldova
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 De ce cred (cu Chip Ingram) 08:30
Restaurându-ți viața 09:00 Casa zburătoare
09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Home
front (r) 12:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:00 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa (r) Documentar 13:30 Dincolo de bariere
(r) Mărturie 14:00 Nu suntem de vânzare (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program religios Program religios străin
18:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul
Aprins (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 03:30 Casa din Betania 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni
obișnuite 08:00 Club 700 (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Cufărul cu comori
10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Mari
isprăvi 11:00 Tații Film artistic 12:30 Rădăcini
și reflecții 13:00 Jerusalem Dateline 13:30
Femei cu idealuri 14:00 Străinul 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Cufărul cu comori

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Program religios 04:00 Dumnezeu știe
(cu Cindy Jacobs) (r) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Omida Carlos 10:00 Gus Desene animate
10:30 O ușă deschisă pentru tine 11:00
Casa din Betania 11:30 Conferință (r) 12:30
Misiunea John Militaru 13:00 Puterea
rugăciunii Program religios 13:30 Perspective
eterne Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos

19:00 – PREMIERĂ: Home front Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Tații Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

Program religios străin

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa Mijlociu
Documentar
23:00 Declinul Occidentului 4 Documentar
23:00 Muzică
23:30 Nu suntem de vânzare Documentar

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Istoria închinării creştine 4 Documentar
19:00 Evreii din Ucraina Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Inima închinării Program muzical
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

documentar

programpentru femei

documentar

program religios

23:30 Nu
suntem de
vânzare

22:00 Femei
cu idealuri

19:00 Evreii
din Ucraina

13:30
Perspective
eterne
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Închinarea în Duh și Adevăr
Școala de Închinare

Când vorbim
despre
închinare,
majoritatea
oamenilor
se gândesc
la un stil de
de Genu Olariu
muzică sau că
e vorba despre cei care cântă în echipa
de închinare pe scenă. Dacă ne uităm în
Cuvântul lui Dumnezeu din Ioan 4:23-24
Dar vine ceasul, și acum a și venit, când
adevărații închinători I se vor închina Tatălui
în duh și în adevăr; căci astfel de închinători
caută Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce I
se închină trebuie să I se închine în duh și în
adevăr. (Ioan 4:23, 24 NTR)
Putem observa că Tatăl caută închinători
adevărați care se închină în duh și
adevăr. Deci, Tatăl nu caută muzicieni,
artiști, vedete, soliști, etc., ci El caută
închinători.
Ce înseamnă să fim închinători? A fi
închinător înseamnă să-ți dăruiești viața
în întregime Domnului, să-L iubești cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot
cugetul tău (Mat. 22:37). Tot ce faci, să faci
ca pentru Domnul, indiferent dacă ești în
biserică, la lucru, la școală, în familie sau
altundeva. Să faci aceste lucruri ca și o
închinare adusă înaintea Domnului. Sunt
multe moduri și mai multe forme cum
putem să ne închinăm, iar toate acestea
le găsim în Biblie. Ne putem închina
Domnului prin muzică, prin cântări, prin
rugăciuni, prin studierea Cuvântului, prin
zeciuielile și dărniciile noastre, prin slujire
și prin alte moduri.
Este adevărat că unul dintre modurile
cele mai folosite în închinare, pare să fie
cel prin muzică, prin a cânta cântări de
laudă, cântări de închinare și psalmi. Acest
lucru putem să-l facem atât individual
în “cămăruța” noastră, cât și corporativ,
ori de câte ori ne întâlnim cu mai mulți
credincioși împreună și în special în
serviciile divine din bisericile noastre.

Sunt bucuros că fac parte dintr-o biserică
în care s-a predicat foarte mult despre
acest subiect și cred că Domnul ne-a dat
această “revelație a închinării” în biserica
noastră. Și anume, că fiecare credincios
trebuie să fie un închinător, nu doar cei
care cântă pe scenă. Cu toții suntem
chemați ca să ne închinăm Tatălui în
duh și adevăr. Adică închinarea noastră
să nu fie doar de pe vârful buzelor, ci să
ne închinăm din adâncul inimii conform
Cuvântului lui Dumnezeu și să lăsăm ca
duhul nostru să se conecteze cu Duhul
lui Dumnezeu.
Muzica ne ajută să ne exprimăm mult
mai bine și mai ușor în închinarea și
adorarea noastră față de Dumnezeu.
De asemenea este posibilitatea ca prin
diferite arte să ne exprimăm închinarea
noastră înaintea Domnului. În acest
context, în care am văzut în bisericile
noastre nevoia de formare și pregătire a
celor care sunt înzestrați de Dumnezeu
cu daruri și abilități muzicale și a celor
care sunt chemați de Domnul la această
slujire, am început în urmă cu 9 ani,
proiectul “Scoala de Închinare” în cadrul
Centrului Creștin Timișoara și a bisericii
Agape.
Această școală are viziunea de a pregăti
și de a-i forma pe cei care sunt implicați
în echipele de închinare din bisericile
noastre, pentru a deveni închinători
în duh și adevăr. Este o școală foarte
practică în care studenții sunt foarte
expuși la partea practică a închinării,
învață despre teologia închinării,
despre inima și caracterul artistului și
au parte de mai multe clase cu lecții de
instrument și de canto.
Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze
pe toti cititorii acestui articol cu revelația
închinării și cu oportunitatea de a
experimenta cu adevărat închinarea, așa
cum Dumnezeu o dorește de la noi.

Cursuri la Școala de Închinare
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rumfest 2014

un cântec nou

21-23 august, Tauț, jud. Arad

Info DRUMFEST

VIZIUNEA

DrumFest este o adunare de trupe, muzicieni și compozitori
creștini din întreaga Românie și dincolo, care Îl iubesc pe
Dumnezeu, vor să-L laude, să I se închine și să-I cânte!

Viziunea pe care o are DrumFest este să vadă o generație
care prinde glas și care strigă către Dumnezeul cel Viu, cel
care le este Ava Tată. Credem că eliberarea acestui strigăt
al inimii își va găsi expresia desăvârșită in viețile oamenilor
care trăiesc după valorile Impărăției. Un cântec nou. Un
ritm nou. Un puls nou. Un alt mod de a trăi, diferit de cel al
lumii. De altfel, credem că tocmai acesta este unul dintre
elementele cheie care contribuie la eliberarea planurilor pe
care le are Dumnezeu pentru această națiune. Manifestarea
acestei expresii se revarsă în noi și curge din noi. Nu este
forțată, constrânsă sau limitată la un anumit stil, ci este la fel
de naturală și diversă pe cât este creaţia însăşi.

Este timpul să ne adunăm împreună, să ne reconectăm, să
cântăm și să ascultăm cântecele noi ce s-au scris.
Dar nu trebuie să fii muzician ca să vii.
Dacă iţi place muzica creştină şi iubeşti să te închini Lui
Dumnezeu, atunci ţie îţi va plăcea DrumFest.
Ani la rândul am auzit cum Dumnezeu a spus că ridică
steaguri in Romania, că El eliberează un cântec nou peste
naţiune. Un cântec ce El l-a pus în inimile oamenilor Lui, şi
când acest cântec va fi cântat, va rezona în inimile oamenilor
şi un strigăt de laudă va fi eliberat care îşi va găsi expresia
completă în vieţile oamenilor, trăite după principiile
Împărăţiei.
În aceşti ultimi ani, am intrat în legătură cu biserici, case
de rugăciune şi alţi oameni ai Împărăţiei din regiunea
balcanică, care aud acelaşi lucru.

Artiști DRUMFEST 2014
DECEAN/ SKYDIVE/ 4MOTION/ POCAITII/ CRISTI
UNGUR/ BOBOC (DUNAMIS)/ SUNNY/ ACCES/
CRISTIAN CAZACU/ TEODORA POPESCU/ FRATII
TONEA/ CANTECUL NATIUNII/ IHOP-TM/VIOREL
DEJEU & BAND/ REVERS/ BECK CORLAN/ THE
GENTILES/ NOT AN IDOL/

Credem că muzicienii creștini români sunt chemați de
Dumnezeu să dea frâu liber expresiei de laudă și de
închinare care clocoteşte în inima lor.
De aceea, compozițiile cântate și concertate în cadrul
evenimentului DrumFest nu sunt cover-uri, care să
reflecte inima unei alte națiuni, ci sunt cântece scrise de
către înșiși ei, artiștii.
“Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă
astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” - Ioan 4:23

CONTACT
Pentru informații te rugăm să ne contactezi la una din
următoarele adrese:
contact@drumfest.ro
facebook.com/DrumfestRomania
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Joni și prietenii

program religios străin

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 17:30

LUNI 25 august

MARȚI 26 august

MIERCURI 27 august

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Ascultă și împlinește (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia după Isus 08:00 Poți să ai încredere
în emoții? Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Geneza Program
pentru copii 10:00 Ora de biologie Emisiune
didactică 10:30 Casa din Betania (r) Program
religios 11:00 Hristos pentru Moldova (r)
Program religios 11:30 Perspective eterne (r)
Program religios 12:30 Puterea rugăciunii (r)
Program religios 13:00 Misiunea John Militaru
(r) Program religios 13:30 Documentar (r) 14:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Geneza Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Misiune
urbană Seminar biblic

00:00 Cartea deschisă 00:30 Secretele succesului Etică în afaceri 01:00 Misiune urbană
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Evanghelia după Isus 08:00
Limbajele iubirii Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Lumea lui
Jonathan Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Program străin
11:00 Visul de pe hârtie (r) Film artistic 12:30
Mapamond creștin (r) Din actualitate 13:00
Călătoria Documentar 13:30 Verdictul științei:
Creație! (r) Talk-show 14:00 Filozofie, ştiinţă şi
dezbaterea despre Dumnezeu: Perspective
asupra lumii (r) Talk-show 14:30 Club 700 (r)
Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Lumea lui Jonathan (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 18:00 Limbajele iubirii Seminar biblic

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30 Așteptându-L pe Mesia (r) 01:00 Limbajele iubirii
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Față în față 04:00 Joni şi prietenii
(r) Program religios străin 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Evanghelia
după Isus 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Lumea lui Jonathan 10:00 Școala Internațională de echipare pentru slujire Program
religios străin 11:00 Cristofor Columb (r) Film
artistic 12:30 Cartea deschisă (r) Din actualitate
13:00 Israel în prim plan (r) Documentar
13:30 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
14:00 Sfârșitul jocului în Littleton (r) Documentar 14:30 Joni si prietenii (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Visul de pe hârtie Film artistic
20:30 Ora de biologie Emisiune didactică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
22:30 Creaturi extraordinare Documentar
23:30 Filozofie, ştiinţă şi dezbaterea despre
Dumnezeu: Perspective asupra lumii

19:00 Cristofor Columb Film artistic
20:30 Cartea deschisă Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului (r) Etică în afaceri
22:30 Israel în prim plan Documentar
23:00 Muzică
23:30 Sfârșitul jocului în Littleton Docu-

Talk-show

mentar

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Isus: om, Mesia sau mai mult Docu-

film artistic

An ordinary hero
Povestea uimitoare a curajului unei
femei, care a avut un rol mare în a
schimba lumea. Fiind crescută de
mica în sudul Americii, Joan Trampauer Mulholland a fost martoră la
realitățile dure ale rasismului. A jurat
încă de atunci că într-o zi va face ceva
împotriva acestor nedreptăți. La 19
ani, Joan participase deja la zeci de
proteste, când a fost condamnată
fiindcă s-a alăturat grupării Freedom Rides. Însă acesta a fost numai
începutul unei povești adevărate
incredibile care a captivat viețile a
milioane de oameni din întreaga
lume.

Puterea rugăciunii

duminică de la ora 13:00

mentar

23:00 Gaither și prietenii Program muzical
23:30 Cursa sinucigașă Documentar

talk-show

film artistic

film artistic

22:00
Verdictul
științei:
Creație!

19:00
Cristofor
Columb

19:00 Totul
pentru
libertate

JOI 28 august

VINERI 29 august

SÂMBĂTĂ 30 august

DUMINICĂ 31 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Program
pentru minorități 04:00 Călătoria (r) Program
religios străin 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Program
pentru femei 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00
Program pentru minorități etnice 11:00
Totul pentru libertate (r) Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) 13:00 Isus: om, Mesia sau mai mult (r) 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Cursa sinucigașă
(r) Documentar 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Lumea lui Jonathan (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program străin 18:00 Voia lui
Dumnezeu în familie (Cuzman Cionca)

00:00 Rădăcini și reflecții 00:30 Femei cu
idealuri 01:00 Voia lui Dumnezeu în familie
(Cuzman Cionca) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:30 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Minuni obișnuite
08:00 De ce cred (cu Chip Ingram) 08:30
Restaurându-ți viața 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 11:00 An ordinary hero
Film artistic 12:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
Din culisele televiziunii 13:00 Ţinutul celor 7
biserici din Apocalipsa Documentar 13:30
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Nu-ți
pierde speranța (r) Documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Lumea lui Jonathan (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program religios
18:00 Ascultă și împlinește Seminar biblic

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Cartea deschisă 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) Conferință 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine 03:30 Casa din Betania 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:30
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional Minuni obișnuite 08:00 Club 700 (r) Magazin TV 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Povestiri cu unchiul Lucian 10:00 Să vorbim în engleză 10:30 Mari ispravi Program
religios străin 11:00 Pariul (r) Film artistic 12:30
Rădăcini și reflecții (r) Din actualitate 13:00
Jerusalem Dateline 13:30 Femei cu idealuri
14:00 Străinul 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 01:00 Conferință
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program religios 04:00 Mesagerul (cu John
Bevere) (r) 04:30 Muzică 05:30 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Hristos pentru Moldova Program religios
08:00 Răsplata onoarei (cu John Bevere)
(r) Program religios străin 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Omida Carlos 10:00 Gus Program
pentru copii 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Casa din Betania 11:30
Conferință (r) 12:30 Misiunea John Militaru
13:00 Puterea rugăciunii 13:30 Perspective
eterne 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Omida Carlos (r)

19:00 PREMIERĂ: An ordinary hero Film
artistic

20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Pariul Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Rădăcini și reflecții Din actualitate
22:00 Dincolo de bariere Mărturie
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Ţinutul celor 7 biserici din Apocalipsa 22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
Documentar
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
23:00 Muzică
Mijlociu
23:30 Nu-ți pierde speranța Documentar
23:00 Adevărul despre Yoga Documentar

televiziunii
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19:00 Totul pentru libertate Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

joi, 19:00

16:00 Conferință
17:00 Mapamond creștin Știri
17:30 Joni și prietenii Program religios străin
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Răsplata onoarei Program religios străin
19:00 Salvat în închisoare Documentar
20:30 Mapamond creștin Din actualitate
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:00 Inima închinării – Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Rugul aprins Program religios
17:30 Club 700 (r) Magazin TV
18:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Documentar
18:30 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori

19:00 Istoria închinării creştine Documentar
20:00 Inima închinării Program muzical
20:30 Mapamond creștin (r) Știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ascendent (r) Program pentru tineri
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaither și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

documentar

documentar

documentar

program religios

23:30 Nu-ți
pierde
speranța

23:00
Adevărul
despre Yoga

19:00 Salvat
în închisoare

07:30 Hristos
pentru
Moldova
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Dăruim... pentru ca data viitoare
să putem dărui și mai mult!
Dărnicia ca formă de închinare

A

m fost
creați
pentru a ne
închina... dar nu
doar cu buzele
și vocile noastre.
În închinare
de
aducem ceea ce
suntem si ceea
ce avem înaintea Tronului Dumnezeului
cel Atotputernic, iar închinarea are la fel de
mult de a face cu ascultarea și cu credința
noastră de zi cu zi, cât are de a face cu
dragostea și adorarea noastră pentru
Dumnezeu.

Mirabela Vasile

Contrar opiniei publice, nu dăruim pentru
a primi înapoi. Nu dăm zeciuiala pentru a
fi binecuvântați. Nu dăm ofrande și daruri
pentru a primi înapoi înzecit sau însutit.
Deși aceste lucruri se întâmplă de multe
ori, motivația noastră în a dărui este ca data
viitoare să putem dărui și mai mult. Când
Dumnezeu ne-a descoperit acest principiu,
ne-a schimbat complet modul de gândire
privitor la bani, finanțe, zeciuială și dărnicie.
Putem vedea peste tot în jurul nostru
faptul că astăzi, oamenii își folosesc
darurile, munca și cariera pentru a se ridica
mai presus de alții, pentru a dobândi un
statut social, pentru a-și face un nume și
astfel cariera/munca a devenit o unealtă
a lăcomiei, chiar un idol pentru foarte
mulți, în loc să fie un mod de închinare
și o unealtă de binecuvântare pentru
noi cât și pentru alții. Evrei 13:5-6 ne
avertizează să nu fim iubitori de bani, ci
să fim mulțumitori pentru ce avem... Dar
câteodată este greu să facem asta pentru
că totul în jur ne îmbie să căutăm succesul
cu orice preț.
Timp de 6 ani eu împreună cu soțul meu
Florian am locuit în Statele Unite și am
căutat să trăim “visul american”... Am făcut
facultatea în domeniul afacerilor și am
căutat împlinirea financiară mai presus de
Dumnezeu, mai presus de căsnicia noastră,
mai presus de orice lucru deși ne numeam
creștini, mergeam la biserică în fiecare
duminică și Îl cunoșteam pe Dumnezeu.
Am căutat să ne atingem țelurile de carieră,
să avem o casă mare, să conducem mașini
frumoase și am reușit pentru o perioadă,
dar am plătit un preț pentru asta. 1 Timotei
6:17 ne avertizează să nu ne îngâmfăm și
să nu ne punem nădejdea în bogății, dar
noi asta am făcut. Am făcut din locurile
de muncă și din posesiunile noastre idoli,
care ne-au furat privirile și inima. Ambițiile
noastre erau mai presus de Dumnezeu,
și nu ne interesa planul sau voia Lui, ne
interesa să ne atingem țelurile financiare...
Dar oricât de mult am câștigat, nu a fost
niciodată îndeajuns și nu am fost cu

adevărat împliniți. A fost ca și cum banii
se scurgeau printre degetele noastre și nu
doar cheltuiam tot ce câștigam, dar ne-am
afundat și în datorii, pentru că mereu ne
doream tot mai mult. În tot acest timp nu
L-am onorat pe Dumnezeu cu rodul muncii
noastre, nu aduceam zeciuiala la Casa Lui și
dărnicia era departe de inima și gândurile
noastre. Dar slavă Domnului că El a avut
răbdare cu noi și ca un Tată bun și iubitor
ne-a învățat despre prioritățile Lui și despre
inima Lui.
În anul 2009 ,Domnul ne-a deschis ochii și
inimile îndreptându-le spre El, invitândune la o relație vie cu El, prin Duhul Sfânt.
Am început să căutăm Fața Lui și voia Lui
ca niciodată înainte și am descoperit că
de fapt planul Lui nu era ca noi să fim în
America și să ne îmbogățim. Nu! Planul Lui
era ca noi să venim în România, și să ne
dedicăm viața lucrării Lui, zidind Biserica
și Împărăția Lui în România. Lucrul cel mai
minunat este că planul Lui este mult mai
frumos și mult mai măreț decât orice
plan pe care l-am avut noi pentru viața
noastră. Deși ne-am luptat cu decizia de a
ne întoarce aproape un an de zile, am ales
să trăim în ascultare pentru că am înțeles că
în planul Lui, și trăind de asemenea o viață
de închinare, vom fi mult mai împliniți și
mult mai fericiți decât căutând satisfacțiile
temporare pe care lumea (America) le
oferă. Am renunțat la visul american și am
prins visul Lui.
În câteva luni, El ne-a schimbat radical
inimile, gândirea, viața și căsnicia. Ne-a
învățat să ne încredem în El, pentru că
lucrurile materiale sunt trecătoare, dar
Împărăția lui e veșnică, și în asta ne-a
chemat să ne învestim viețile și resursele.
Am trăit mai multe miracole financiare
și am primit mai multe binecuvântări de
când am decis să ne întoarcem în Romania
decât în toată perioada pe care am trăit-o
în America. Nu a fost și nu este ușor. Este
o umblare zilnică în închinare și credință,
dar când căutăm mai întâi Împărăția Lui,
toate celelalte lucruri chiar vin pe deasupra
(Matei 6:33).
Viața de închinare este o
aventură. De când ne-am întors
în România am pus bazele
Bisericii C3 din Brașov, am
început o firmă de cunsultanță în
afaceri (C3 Solutions), am tradus
și am publicat cartea Liber de
datorii scrisă de Ray și Shirley
Noftsinger și am inițiat mai multe
proiecte la nivel local prin care
dorim să avem un impact în
comunitatea în care trăim. Am
trăit multe miracole până acum
și știm că ne așteaptă lucruri

mărețe în viitor, dar totul este din El, prin El
si pentru El.
Dumnezeu ne-a înzestrat cu daruri, cu
înțelepciune, cu resurse și El dorește ca
fiecare din noi să excelăm în orice facem.
Scopul Lui nu este ca noi să ne înălțăm,
noi să ne luăm slava sau gloria, noi să
ne umplem buzunarele și să trăim vieți
extravagante și înbuibate. Scopul Lui este
ca El să se vadă, El să ofere soluții unei
lumi ce are nevoie de un Mântuitor, El să
reverse binecuvântări și să aducă vindecare
și restaurare într-o lume frântă, coruptă și
plină de oameni în nevoi și în durere. Cred
că El dorește ca noi să muncim pentru a fi
o binecuvântare și este mai preocupat de a
da bogăție prin noi decât pentru noi.
Îmi place versetul din Maleahi 3 care
spune “aduceți însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul
oștirilor și veți vedea dacă nu vă voi
deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi
turna peste voi belșug de binecuvântare”.
În biserica noastră, coșulețul pentru daruri
și zeciuieli stă în fața bisericii pentru ca
cei ce doresc să vină să aducă darurile lor
dintr-o inimă dornică și cu bucurie.
2 Cronici 7:14 “dacă poporul Meu, peste
care este chemat Numele Meu se va smeri,
se va ruga și va căuta fața Mea, și se va
abate de la căile lui rele – îl voi asculta din
ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui
țara.”
Cred că acest verset este mai mult decât
o chemare la pocăință. Cred că este o
chemare la o viață de închinare pentru
fiecare credincios, prin care El să poată
avea impact la nivel de națiune. El vrea
să vindece și să ridice România și vrea
să o facă prin fiecare dintre noi. Cred că
zeciuiala și dărnicia sunt un mic pas, dar El
caută vieți consacrate în închinare.
Ce a pus Dumnezeu în tine (daruri, abilități,
talente)? Ce a pus în mâna ta (resurse,
timp)? Cum te poți închina Lui cu toate
aceste lucruri zi de zi? Cum poți să fii o
binecuvântare pentru comunitatea în
care te afli? Mă rog să afli răspunsul și să
umbli în ascultare zi de zi, pentru că El cu
siguranță te va călăuzi în tot adevărul, și nu
doar că te va binecuvânta, dar va face din
tine un izvor de binecuvântare pentru cei
din jurul tău!

Comandă cartea
Liber de datorii, din libăria
Alfa Omega TV:
www.alfaomega.tv/librarie
0256-284.913
comenzi@alfaomega.tv
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Câte ceva despre Închinare
Frânturi din mine …

Închinarea este
un mănunchi
de flori, ce
înfloresc pentru
un moment
apoi dispar fiind
înlocuite unele
de Simona Bahnaru de altele și mai
parfumate.
Fiecare floare este diferită așa cum fiecare
moment în închinare este unic. Închinarea
nu este un scop, o destinație în sine, ci un
itinerar permanent, o continuă experiență
de viață . O veșnic înfloritoare expresie a unei
inimi sincere, curate, pasionate și pentru
totdeauna îndragostită de Isus.
Există un scop primordial, înnăscut în
fiecare om, sădit în destinul său… Și
anume, acela de a-L căuta și descoperi
pe Cel care l-a creat, lăsându-se apoi
cucerit de harul și dragostea Lui și, mai
mult de atât, răspunzând acestei revelații
mântuitoare și purtătoare de grijă, cu un
spirit de laudă într-o închinare gloriasă!
Doresc să creionez câteva înțelegeri
personale izvorâte din umblarea mea cu
Dumnezeu, care vizează acest demers
al împlinirii scopului nostru de a fi un
închinător în duh și în adevar… ”căci astfel
de închinători caută Tatăl”. (Ioan 4:24).
Lauda este acel instrument cu multiple
functionalități, un necesar în raniță atunci
când pornești în aventura umblării cu
Hristos este proclamarea în nevăzut a
cuvintelor vieții, e arma de înfrângere a
inamicului, e doza de energie în situații de
criză, e strigătul de eliberare din chingile
fricii, e picătura de frumos ce Îl zugrăvește
pe Dumnezeu într-o multitudine de culori.
Întrebarea e următoarea: poți să te apropii
de ceea ce nu cunoști? Probabil că mai
greu, dar vestea bună e că Dumnezeu se
revelează în laudă (Ps 76:1)…
Odată ce începi să afli câte ceva despre
El, nu ai cum să nu iți dorești mai mult.
Când îi vorbești, El iți răspunde - cum să
nu te îndrăgostești de vocea Lui blândă
și iubitoare, de inima Lui tandră? Când
Prezența Lui aduce pace înlăuntrul tău,
vei fugi mereu să o găsești. Când simți
dragostea Lui, vei începe să răspunzi cu
dragostea ta și de aici începe închinarea.
Prea mulți vor să separe lauda de
închinare, dar ele merg mână în mână.
Alții se luptă din greu să se închine pe
când închinarea izvorăște dintr-o inimă
care a învățat să iubească. Ea nu se fabrică,
ea se naște din relație. Când te dăruiești
Domnului în închinare, ai parte de lucruri

26

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

la care nici nu te-ai gândit, trăiri pe care nu
le-ai anticipat…
„Si mi-ai dat hrană și alin, de pe buze al tău
har divin, / Ce-avea gustul mierii din stâncă
Cu iubire m-ai înconjurat,sufletul întreg
mi-ai vindecat / Și-am primit cum nu mai
primisem încă“…
…așa scriam în refrenul unei melodii
compuse de curând. Locul cel mai bun în
care putem fi, e locul în care El ne vrea.
E drept că nu întotdeauna am gândit în
modul acesta. Am crezut că a umbla în
chemare este ceva facultativ, iar dacă e
să faci ceva, faci atât cât îți convine. Toate
acestea Îl vor satisface pe Dumnezeu și
odată mulțumit, El își va vedea de ale
Lui, eu de ale mele. Numai că lucrurile nu
au stat așa cum credeam eu. Pe traseu,
undeva, trebuia să învăț că Dumnezeu voia
să fie Domn peste viața mea, peste timpul
meu, peste visele mele, peste viitorul meu,
peste darul pe care tot El mi-L dăduse.
“Am pus peste tine ungere, dacă nu o
vei elibera, te va zdrobi!...“ îmi spunea
Dumnezeu aspru prin glasul unui profet
care nu știa nimic despre mine. În timp ce
îmi primeam doza de mustrare, fiindu-mi
demascată neascultarea, întreaga mea
ființă capitula puțin câte puțin, întelegând
că sosise momentul. Era timpul să îmi dau
drumul în gol…! Citind ceea ce am scris,
ai fi tentat să crezi că eu eram singura mea
problema, dar nu a fost asa. Cazul meu
era deja rezolvat. De această dată, o falsă
mentalitate, ascunsă undeva în spatele
minții unora, încerca să îmi transmită că
nu pot conduce închinarea pentru că sunt
femeie, dar în Hristos si în Biblia mea, nu
contează dacă ești bărbat sau femeie cât
timp Dumnezeu are nevoie de tine. El ți-a
dat un mandat, un scop, un destin și un
mesaj… (Gal. 3:27-28)
„Nu ceda când povârnișul din viață ,pare
imposibil de urcat / Nu ofta lacrimi când ai
pe fața și vei constata c-ai eșuat / Ci spune
că o nouă zi va veni pentru tine ,ziua-n care
sigur vei ști / Că dacă ai luptat cinstit precis
vei reuși!”
Fredonam aceste cuvinte pe
care le scrisesem cu ani în urmă
pe albumul Nestemate și așa
mă încurajam. De un lucru
eram sigură: Dumnezeu era de
partea mea. Pe de altă parte,
soțul meu stătea pentru mine,
încurajându-mă mereu. El a fost
întotdeuna cel mai mare fan al
meu, coechipierul și cel mai bun

prieten. Eram și soție de păstor și mamă și
lider de închinare, în același timp. Aveam o
casă de întreținut, pe Eunice de câteva luni,
pe Naomi de 5 anișori, pe Arthur de 11 ani
și un departament de închinare de condus
într-o congregație promotoare a laudei
și închinării, cum era considerată biserica
Agape…. Era greu să alegi între a pune
balsam pe gingii inflamate de apariția unor
dințișori mici si zimțați, a liniști plânsete
cauzate de pierderea lor, a răspunde
întrebărilor unui preadolescent sau a onora
cuvântul pe care m-i l-am dat că voi sluji ori
de cate ori era nevoie de mine?!
În tot acest timp Dumnezeu continua să se
reveleze. Prin situații limită, creștea în mine
roada Duhului. Mă încorseta în mod voit,
ca să tânjesc și mai avid după libertatea
Lui, însă în ciuda dificultăților, aveam
adânc în mine ca și factor motivator, pacea
Domnului, acel calm sufletesc pe care îl ai
numai atunci când trăiești în ascultare de
voia Lui. Au trecut 14 ani de când conduc
închinarea… Între timp am răspuns
chemării lui Dumnezeu pentru plantarea –
în urmă cu 8 ani – a bisericii Deo Gloria în
centrul orașului Timișoara. Iar acum planez
pe aripile Duhului, în timp ce învăț încă să
îi conduc pe alții în închinare. Cu cât mă
apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât
îmi dau seama că știu mai puțin și că am
nevoie de o conectare permanentă cu El
pentru a merge mai departe.
Slujirea își are prețul ei, iar prețul ia
forme diferite. Cu cât slujirea e mai
valoroasă, cu atât prețul e mai mare.
Copii noștrii au înțeles că închinarea se
trăiește; urmarea lui Hristos costă, iar
costul de cele mai multe ori se măsoară
în timpi, fie ele secunde de viață sau…
pauze de optimi. Astăzi, Naomi e unul din
oamenii de bază ai echipei de închinare
în biserica Deo Gloria, căutand la rândul
ei să înflăcăreze darul profetic care este în
ea, iar Eunice îsi așează bazele devenirii ei,
muzicianul închinător de mâine.
Dumnezeul căruia ne închinăm așteaptă
să-i dăruim în închinare TOTUL, pentru că
aceasta este unitatea Lui de măsură…

Cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa Omega TV în casa ta
Prin includerea canalului Alfa Omega TV de către CNA în lista „must carry”, pe baza
măsurătorilor oficiale de audiență, rețelele de cablu din România au obligația
introducerii canalului în pachetul de canale.
Prin Alfa Omega TV te bucuri de programe creștine 24/7 pe televizorul tău, în orice
localitate din țară, prin televiziune digitală, analogică, IPTV, satelit sau online/mobil.

TELEVIZIUNE DIGITALĂ
UPC
NEXTGEN
Abonează-te și tu la televiziunea digitală pentru a
recepționa canalul Alfa Omega TV!

TELEVIZIUNE ANALOGICĂ
Alfa Omega TV este prezent în numeroase
localități din România prin rețelele de TV cablu
locale. Alfa Omega TV este disponibil gratuit
pentru orice operator de cablu, decizie care le
aparține exclusiv directorilor.

TELEVIZIUNE PRIN IPTV
Romtelecom / DOLCE Interactiv
SEENOW

ALTE MIJLOACE DE RECEPȚIE
Alfa Omega TV poate fi recepționat oriunde
în Europa prin parabolă de satelit utilizând un
receiver digital (canal necodat). Alfa Omega TV
este disponibil și în platforma digitală FREESAT
Urmărește online canalul Alfa Omega TV
Descarcă aplicația mobilă

Dacă nu recepționezi Alfa Omega TV, solicită
acest lucru firmei de cablu din localitatea ta!
Menționează faptul că Alfa Omega TV este în
lista „must carry” întocmită de CNA și că operatorii
de cablu sunt obligați să introducă Alfa Omega TV în
pachetul lor de canale.

www.alfaomega.tv/receptie | 0256-284.913

