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Alege viața, ca să trăiești atât tu, cât și urmașii tăi. (Deut. 30:19)
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DECIZII PENTRU VIAȚĂ

„...ţi-am pus
înainte viaţa
şi moartea,
binecuvântarea
şi blestemul.
Alege viaţa, ca
să trăieşti, tu
şi sămânţa ta,
iubind pe Domnul
Dumnezeul tău,
ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de
El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi
lungimea zilelor tale...’’ (Deuteronom
30:19-20)
Niciodată în cei 20 de ani de slujire în
media creștină nu am simțit mai acut
importanța unor decizii care se
iau în acest final de an 2014, decizii
pentru viața personală a multora
dintre noi, decizii privind slujirea sau
decizii care afectează comunitatea
sau chiar națiunea întreagă.
Scriu aceste rânduri la câteva zile
după întoarcerea dintr-o vizită în
Israel. Același sentiment l-am avut
pe tot parcursul vizitei: importanța
și urgența luării unor decizii pe
fondul precipitării evenimentelor
pe toate planurile. Nu mai este
timp de experimente și amânări, se
derulează sub ochii noștri cu mare
viteză lucruri care cer din partea
noastră un răspuns, o poziționare
ca națiune, ca Trup al lui Hristos, ca
lucrări, ca individ.
Nu întâmplător, preocuparea pentru
alegerea viitorului președinte
al României este infinit mai mare
decât la alte alegeri precedente. Nu
este vorba doar de un nou mandat,
ci este vorba de bătălia pentru
poziționarea României pe un
culoar al binecuvântării la intrarea
în linie dreaptă a finalului cursei
istoriei și aceasta într-un context
geo-politic nou, în plină reașezare în
care, și o spun din nou, raportarea
fiecărei națiuni la Israel este un
element cheie. Niciodată nu a fost
nevoie de mai multă rugăciune...
De dragul moștenirii pe care o lăsăm
copiilor și nepoților noștri trebuie
să strigăm la El și să cerem ca voia
Lui pentru națiunea română să se
împlinească și ca orice plan diabolic
de deturnare sau deviere să fie
destrămat.
Am înregistrat în ultima vreme
pentru Alfa Omega TV mai multe
interviuri cu veterani ai credinței
care au suferit persecuții și limitări
ale trăirii creștine în deceniile
trecute. Ei știu în inima lor cum
să se roage și ce decizii să ia. Am
fost și suntem în contact cu lideri
ai noii generații de slujitori. Cei
mai mulți caută și primesc revelații
privind planul Domnului pentru
aceste vremuri. Ei știu încotro să
direcționeze opțiunile lor, inclusiv
cele cetățenești sau cele care vizează
strategia de slujire.

În acest sezon al alegerilor, văd pe
agenda mai multor lucrări (biserici,
organizații, slujiri individuale) o
preocupare de a-și defini sau
redefini poziția și strategia și de
a o face clară atât membrilor, cât
și celor din afară, preocupare în
a-și găsi locul și funcționalitatea în
planul Lui pentru viitorul sezon. Ca
element comun am identificat în
foarte multe cazuri decizii pentru
ieșire și slujire în afara zidurilor
bisericii, refocalizarea asupra
prezenței și relevanței creștine în
diferite segmente ale societății și
pregătirea rapidă a credinciosului
pentru slujirea individuală a
celor noi veniți pentru ucenicizare,
vindecare, eliberare și deschidere
către persoana și lucrarea Duhului
Sfânt.
Poate că în viața ta, a celui ce citești
aceste rânduri, în lucrarea sau
biserica în care slujești, sunt lucruri
pentru care trebuie să decizi azi să
le readuci la viață, să le resuscitezi.
Domnul nu stinge lumina care abia
mai pâlpâie, El nu a pornit ceva cu
tine sau cu lucrarea în care ești parte
cu gând să abandoneze.
Decide azi să rostești viață,
restaurare, revitalizare peste tine,
peste relația ta cu Domnul și cu
semenii, peste slujirea ta. Rostește
cu îndrăzneală viață și vigoare și
peste trupul tău, templul Duhului
Sfânt. Decide să ieși din fatalism,
resemnare, descurajare, blocaj, după
un sezon dificil prin care poate ai
trecut. El este CALEA, ADEVĂRUL și
VIAȚA. Toate acestea trei presupun
o decizie: de a-I urma CALEA, de
a accepta ADEVĂRUL și de a te
conecta la izvorul VIEȚII.
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Să ne rugăm cum nu am mai
făcut-o până acum pentru cei
dragi, nemântuiți, ca ei să ia decizii
pentru viață. Sărbătoarea Nașterii
Mântuitorului deschide întotdeauna
inimi, crează oportunități și dă o
nouă șansă de decizie celui pentru
care te rogi de multă vreme.

CP 1141, Oficiul 8, Timișoara
300890, ROMÂNIA
Tel: +(40) 256-284.913 Tel/Fax: +(40) 256-284.912
e-mail: info@alfaomega.tv, web: www.alfaomega.tv
www.facebook.com/alfaomegatv

Este un timp al deciziilor în dreptul
fiecăruia, fie pentru mântuire sau
slujire, fie pentru viitorul națiunii
române aflată într-un moment critic.
Alegerea este o „poruncă’’ urmată de
făgăduințe (Deuteronom 30:15-16):

Sorin Pețan - redactor
Gabi Giulușan - grafică și tehnoredactare
Anca Răsbici - Program TV și recomandări emisiuni

„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele,
moartea şi răul. Căci îţi poruncesc
azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti
poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile
Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti
şi ca Domnul Dumnezeul tău să te
binecuvânteze în ţara pe care o vei lua
în stăpânire.”
Alege înțelept și intră în destin.
Tudor Pețan,
Președinte - Alfa Omega TV
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LUNI 03 noiembrie

MARȚI 04 noiembrie

MIERCURI 05 noiembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 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 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Talk-show 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Pastorul contemporan 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 Program
religios (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare Desene animate 15:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față Program religios 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Dumnezeu este Evanghelia

00:00 De ce Israel? 00:30 Partener 01:00
Dumnezeu este Evanghelia 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Școala Internațională de Echipare
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva
Program pentru copii 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență Documentar 10:30
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 11:00 Clubul tinerilor creștini (r) Film
artistic 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program
religios străin 13:00 Mapamond creștin (r) Știri
13:30 Oameni ai credinței (r) Documentar
14:00 Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva
(r) Program străin 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 17:00 Inimă înflăcărată Documentar
17:30 Partener Etică în afaceri 18:00 Managementul timpului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Managementul timpului 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Diaspora
românească 04:00 Program religios străin
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Seminar Nou Țon 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aqua Viva 10:00 Inimă înflăcărată
Documentar (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (r) 11:00 Credință captivă
(r) Film artistic 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) Din actualitate 13:30 Cum ar
trebui să trăim Documentar 14:00 Partener
(r) Talk-show 14:30 Club 700 străin 15:00
Casa zburătoare Desene animate 15:30 Aqua
Viva Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice Program străin 17:00 Întoarcerea la Auschwitz
Documentar 17:30 Ascendent Program pentru
tineri 18:00 Seminar Nou Țon Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Clubul tinerilor creștini Film artistic
23:30 Muzică
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19:00 Cum ar trebui să trăim Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Credință captivă Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Binecuvântată fii închisoare Film

duminică, 19:30 program religios străin

Club 700
Club 700 reprezintă o combinație
de reportaje și știri, comentate din
perspectiva creștină, mărturii, muzică,
interviuri și discuții în studio – este un
magazin creștin de referință.
Sunt analizate din perspectiva
creștină evenimentele și situațiile
internaționale ce modelează lumea
de astăzi. Club 700 a ajuns renumit
datorită perspectivei proaspete și
profunde pe care o aduce asupra
evenimentelor comentate, datorită
reportajelor și știrilor precise și de
impact, și a mărturiilor dramatice
realizate.

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

artistic

23:30 Muzică

documentar

film artistic

film artistic

19:00 Oameni
ai credinței

22:00
Credință
captivă

22:00
Binecuvântată
fii închisoare

JOI 06 noiembrie

VINERI 07 noiembrie

SÂMBĂTĂ 08 noiembrie

DUMINICĂ 09 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar Nou Țon 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua
Viva 10:00 Întoarcerea la Auschwitz (r) Documentar 10:30 Program pentru minorități
etnice (r) 11:00 Binecuvântată fii închisoare
(r) 12:30 Călătoria (r) Program religios străin
13:00 Decupaj din realitate (r) Din actualitate
13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului
(r) Documentar 14:00 Ascendent (r) Program
pentru tineri 14:30 Mesagerul Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare Desene animate
15:30 Aqua Viva Program pentru copii 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) Program străin 17:00 Strigăt
după libertate Documentar 17:30 Dincolo de
bariere Mărturie 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel in prim plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Program pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Metanoia
Harvest 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, sex și relații de
durată 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Strigăt
după libertate (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (r) 11:00 Arhitectura și
puterea 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) Știri 13:30 Cum a
apărut Biblia (r) Documentar 14:00 Dincolo
de bariere (r) Talk-show 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) Program străin 17:00
Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal
Documentar 17:30 Femeia creștină Program
pentru femei 18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Program religios 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Călătorie în viitor (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Conferință Program religios
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Hristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Ora de biologie
10:30 Serviciu religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O ușă deschisă pentru tine 12:00
Misiunea John Militaru s 12:30 Perspective
eterne 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)

19:00 Cum a apărut Biblia Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Din actualitate
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

religios străin

Mijlociu

străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Călătorie în viitor Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Magdalena, eliberată de rușine Film
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:30 Scrisorile lui Zgândărilă Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

Seminar biblic

Program religios

documentar

film artistic

documentar

program religios

17:00 Strigăt
după libertate

11:00
Arhitectura și
puterea

13:30
Supraviețuirea
miraculoasă a
Ierusalimului

16:00 Rugul
Aprins
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Reportaj din Călan

Orașul în care oamenii descoperă Viața adevărată

Străzi desfundate, blocuri gri cu dâre
negre din cauza fumului, oameni care
nu mai văd nicio ieșire din această stare.
Acestea sunt imaginile care domină
orașul Călan din județul Hunedoara. I
se mai spune „orașul dormitor” pentru
că doar câțiva mai au un loc de muncă.

Octavian Lăcătuș venea și el la
cantină, dar acum și-a găsit un
alt loc de muncă și a reușit să-și
facă „o altă situație”. „Cu ani în
urmă am fost și eu la cantină
și mi-a prins foarte bine. Știam
că în fiecare săptămână am
mâncarea asigurată. Pentru alți
oameni contează foarte mult
pentru că sunt foarte mulți necăjiți, care
au câte 3-4 copii și le este foarte greu”,
ne-a spus el.

La club, Ana îi învață pe copii despre
Dumnezeu, faptul că sunt iubiți de
Dumnezeu și că pot să aibă o viață
nouă și mai bună cu ajutorul Lui.

Văzând nevoia, Angelika Wenger a lăsat
în urmă tot ce construise în Germania,
s-a mutat în această zonă defavorizată
și a fondat Asociația Viața în Isus Hristos.
Unul dintre proiectele sociale demarate
de asociație este o cantină pentru cei
nevoiași. “În 1999 am început cantina
și fiindcă au venit așa de mulți oameni
flămânzi care nu au încăput în spațiul
pe care-l aveam, am hotărât să
facem mai multe ture în care
să servim masa,” își amintește
Angelika.
În prezent, peste 120
de persoane vin zilnic
la această cantină unde
mâncarea este pregătită cu
multă dragoste și pasiune. Mihaela
Farcaș este una dintre bucătărese și de
opt ani s-a dedicat slujirii celor nevoiași.

Mulți dintre cei ce vin la cantină trăiesc
de pe o zi pe alta. Pentru Ana-Maria C.,
mamă a doi copii, acest ajutor înseamnă
foarte mult. „Trăim dintr-un amărât de
ajutor social și doamna Angelika a făcut
multe pentru noi, și face în continuare”,
ne-a spus ea. Și Claudia I. vine regulat
la cantină cu copiii săi, deoarece îi este
greu să-și întrețină familia doar din
ajutorul de șomaj.

Primul gând pe care l-am avut a fost că
în biserica mea sunt foarte mulți oameni.
De multe ori ne rugăm pentru misiune,
ne rugăm pentru oamenii săraci, pentru
a încerca să-i ajutăm cu ceva dar, de fapt,
trebuie doar să deschidem ochii și să
vedem că în jurul nostru sunt nevoi
multe. Unul dintre lucrurile care m-a
atras au fost copiii aceia murdari și care
de mici au început să lucreze ca să își
câștige existența”, a mărturisit Ana care
este asistent social în cadrul asociației.

Printre cei aproximativ 120 de beneficiari
ai acestui proiect se numără cu
precădere copiii.

Pe lângă lecțiile biblice, copiii cei
mici învață și bunele maniere, iar
adolescenții au un program special.
„Vin la Clubul Copiilor pentru că îmi
place să învăț, să cântăm, să ne jucăm,
să învăț despre Dumnezeu”, ne-a spus
Lavinia M., unul dintre copiii care vin la
club în fiecare săptămână.

Zilnic după terminarea mesei,
copiii sunt așteptați la centrul
de zi „Betel”. Acolo, câțiva
membri și voluntari ai aceleași
organizații desfășoară un
proiect educativ numit Clubul
Copiilor.
„În fiecare zi, copiii vin să audă Cuvântul
lui Dumnezeu. Facem jocuri cu ei și vrem
să îi atragem din mediul în care locuiesc
ei, unde sunt numai certați și descurajați.
Din păcate mulți părinți îi bat pe copii”, a
mărturisit Angelika Wenger.
Ana Grădișteanu este una dintre
persoanele care ajută la schimbarea
destinului acestor copii.
Văzând nevoia
celor de aici, s-a
mutat imediat
în Călan. „Ce m-a
atras pe mine aici
foarte mult au fost
furnalele. Fabrica
nu mai funcționa și am
văzut foarte mulți copii care
veneau negri de la cocs. Chiar la colțul
străzii era o berărie unde erau foarte
mulți copii.

De un an și jumătate, adolescenții au
început un curs în care Ana Grădișteanu
împreună cu echipa încearcă să îi învețe
bazele biblice și speră ca ei să devină
viitori lideri sau colaboratori care să îi
ajute în lucrarea de la Clubul Copiilor.
Eforturile celor de la centru nu sunt
zadarnice, ci încep să dea rezultate.
O mare parte din copii merg destul de
regulat la biserică. Una dintre mamele
cu care am vorbit îi trimite pe copii la
biserică chiar și atunci când ei nu vor să
meargă.
Astfel, și prin slujirea neobosită a celor
de la Asociația Viața în Isus Hristos,
locuitorii din Călan descoperă Viața
adevărată, Viața în Isus Hristos care le
oferă un viitor și o speranță.
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Alfa Omega în obiectiv
din culisele televiziunii

RECOMANDĂRI

joi, ora 20:00

LUNI 10 noiembrie

MARȚI 11 noiembrie

MIERCURI 12 noiembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos 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 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Pastorul contemporan
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 Program religios (r) 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Mari isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Atelierul lui Newton (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Față în
față Program religios 17:30 Verdictul științei:
Creație! Talk-show 18:00 Dumnezeu este
Evanghelia Seminar biblic

00:00 De ce Israel? 00:30 Partener 01:00
Dumnezeu este Evanghelia 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Școala Internațională
de Echipare 09:00 Casa zburătoare 09:30
Aqua Viva 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice Program străin 11:00 Puntea
spre nicăieri (r) Film artistic 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 13:00
Mapamond creștin (r) Știri 13:30 Oameni
ai credinței (r) Documentar 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) Program străin 17:00 Stuart Eizenstat Documentar 17:30 Partener Etică
în afaceri 18:00 Managementul timpului

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Managementul timpului Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Restaurarea cortului lui David (cu Iosif Țon)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva
10:00 Stuart Eizenstat (r) Documentar 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Punct central (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Cum ar trebui să
trăim Documentar 14:00 Partener (r) Talk-show
14:30 Club 700 Program religios străin 15:00
Casa zburătoare Desene animate 15:30 Aqua
Viva Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(r) Program străin 17:00 Mâini iscusite Documentar 17:30 Ascendent 18:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Puntea spre nicăieri Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

Sing over me
Numai Dumnezeu ne poate spune
cine suntem. De la începutul anilor
1990, creștinii din întreaga lume
au cântat cântece compuse de
psalmistul modern Dennis Jernigan.
Muzică și lucrarea sa au luat naștere
din lupta cu homosexualitatea și
vindecarea pe care a găsit-o prin
relația sa cu Isus Hristos. Toate acestea
l-au dus într-o călătorie remarcabilă
de răscumpărare. Acum, el își
împărtășește povestea incredibilă,
astfel încât toți să aibă o înțelegere
mai profundă a iubirii lui Dumnezeu.

Documentar

19:00 Cum ar trebui să trăim Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Punct central Film artistic
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

Dincolo de bariere
joi de la ora 17:30

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Moment ulterior Film artistic
23:30 Muzică

program religios

seminar biblic

film artistic

11:30
Perspective
eterne (r)

08:00 Școala
Internațională
de Echipare

22:00 Moment
ulterior

JOI 13 noiembrie

VINERI 14 noiembrie

SÂMBĂTĂ 15 noiembrie

DUMINICĂ 16 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Voia lui Dumnezeu în familie Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Aqua Viva Program pentru copii 10:00
Mâini iscusite (r) Documentar 10:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Moment ulterior (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) Program străin 17:00 Amy
Carmichael mamă pentru orfani 17:30
Dincolo de bariere Mărturie 18:00 Program

00:00 Israel in prim plan Din actualitate 00:30
Femeia creștină Program pentru femei 01:00
Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Perspective eterne
Program religios 04:00 Club 700 Program religios
străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Dragoste,
sex și relații de durată 08:30 Adevăr și libertate Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aqua Viva 10:00 Amy Carmichael
mamă pentru orfani 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Magdalena eliberată de rușine (r) 12:30 Femei cu idealuri (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Cum
a apărut Biblia (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Aqua Viva (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal
Documentar 17:30 Femeia creștină

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință Program religios
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30
Casa din Betania (r) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Program religios 09:00
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Sing over me (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
15:30 Scara lui Iacov

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru (r) 03:30 Hristos pentru
Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry
Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Ora de biologie
10:30 Serviciu religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O ușă deschisă pentru tine 12:00
Misiunea John Militaru 12:30 Perspective
eterne 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Înțelepciune TV (r)

pentru femei

19:00 Cum a apărut Biblia Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică
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19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

vineri,22:00

18:00 Matur și liber în Hristos Seminar biblic
19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sing over me Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios

Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Într-o clipită Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical Program muzical
22:30 Amfiteatre și închisori Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

documentar

film artistic

documentar

documentar

17:00 Amy
Carmichael
mamă pentru
orfani

11:00
Magdalena
eliberată de
rușine (r)

17:00
Binecuvântare,
blestem sau
coincidență

22:30
Amfiteatre și
închisori
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ALEGERI PREZIDENȚIALE
Cum votăm la 25 de ani de la “revoluție”?
În noiembrie
- având turul
decisiv în
data de 16
- România
va avea din
nou alegeri
de Cristi Șoimaru prezidențiale.
Este a șaptea oară după schimbările
din decembrie ’89 când românii
sunt chemați la vot pentru a-și alege
președintele. Și, deși actuala campanie
încă are unele din elementele care
au caracterizat-o pe cea din mai ’90,
este speranța și convingerea mea că
unii din concetățenii noștri au învățat
să abordeze campania cu mai multă
înțelepciune.
În aceste rânduri voi căuta să răspund
întrebării din titlu nu cu o recomandare
specifică de vot, ci referindu-mă la
câteva perspective și posibile criterii
pe care un urmaș al Domnului Isus le
poate avea în vedere atunci când își
stabilește opțiunea de vot și participă
la procesul politic (“viața cetății”).
Mai întâi dați-mi voie să expun câteva
perspective generale:
1. În astfel de campanii electorale
nu suntem chemați să alegem între
candidați perfecți sau între îngerul
Gabriel și Lucifer, deci principiile
noastre inspirate din valori absolute nu
pot fi aplicate într-un mod absolut;
2. Indiferent dacă candidatul nostru
preferat câștigă sau pierde alegerile,
fiecare credincios este chemat (de
Dumnezeu) să se roage pentru noul
președinte și să binecuvânteze țara;
3. Orice cetățean are idei și perspective
politice. Chiar și refuzul de a te
informa despre candidați și de a lua
decizia de neparticipare la vot are
conotații și implicații politice pentru
persoana respectivă și semenii săi;
4. Votul pentru alegerea președintelui
este o ocazie și responsabilitate
civică pe care trebuie să o abordăm
din perspectiva dublei noastre
“cetățenii”. Suntem, temporar, cetățeni
ai patriei pământești și ai Împărăției lui
Dumnezeu (prezentă și viitoare). Deci,
pentru a influența mersul lucrurilor
avem la dispoziție atât votul și alte
acțiuni civice, cât și rugăciunea și
binecuvântarea spirituală a semenilor,
liderilor, orașului și a țării.

Plecând de la aceste considerații
generale în cele ce urmează voi
împărtăși câteva posibile criterii și
recomandări de abordare a votului
de la alegerile prezidențiale:
1. E bine să înțelegem miza
votului. Președintele nu poate să
dea butelii sau să ne asfalteze strada
din fața casei, dar are responsabilități
constituționale importante. El este
cel care are o influență asupra
componenței guvernului și cel care
reprezintă statul român. Președintele
are ultimul cuvânt în desemnarea
procurorilor șefi, oameni care trebuie
să urmărească aplicarea legilor cu
dreptate și să combată corupția care
sufocă țara. În context, este bine să
ne amintim învățăturile lui Solomon
din cartea Proverbelor (29:4, 20:23 și
altele).
Tot conform Constituției (legea de
căpătâi a țării), președintele conduce
politica externă a țării, iar aceasta are
o mare influență și în mersul lucrurilor
din țară. Ne amintim cum erau (ne)
respectate libertățile cetățenești
înainte de 1989 când România era
parte din Tratatul de la Varșovia și
cum merg lucrurile de când țara
și-a schimbat direcția și
este membră NATO. Fără
să idealizăm lucrurile
pământești, e bine să
înțelegem că bisericile
evanghelice de la noi
din țară au nevoie de
un context liber pentru
a-și împlini mandatul atât
în țară, cât și pe câmpul
extern de misiune.
2. Deși nu avem de ales candidați
perfecți, e bine să căutăm să
discernem cât putem despre
caracterul, trecutul și activitatea
candidaților. Ce fel de om este? Este
un om de cuvânt și de încredere?
Prin ce s-a remarcat până acum
în activitatea lui/ei profesională și
politică? Are minimul profil moral și
pregătirea pentru a conduce România
în următorii 5 ani? Acestea sunt nu
doar întrebări legitime pentru o astfel
de decizie, ci reprezintă criteriile după
care liderii erau selectați în istorisirile
Bibliei (de ex. în Exod 18:21).
Merită menționat și că alegerile din
acest an sunt despre viitor și nu despre

trecut. Putem învăța din experiențele
trăite sub cei patru “escu”, oamenii
care au fost deja președinții României,
dar nu e înțelept să ne lăsăm conduși
de resentimente sau de manipularea
media atât de prevalentă în aceste zile.
3. Chiar dacă alegerea unui președinte
nu este la fel ca alegerea unui
conducător în biserică, e bine să ne
întrebăm și despre profilul spiritual
al candidatului. Are persoana
respectivă o frică sinceră de
Dumnezeu? Nu vorbim aici de „cruci
făcute la televizor”, dar Proverbe 9:10
ne amintește că adevărata înțelepciune
pornește de la “frica de Domnul”.
Tot legat de acest punct este bine să ne
întrebăm care este concepția despre
lume și viață a unuia sau altuia
dintre candidați. De exemplu, eu m-aș
bucura să susțin în această campanie
un candidat care crede în dreptul la
viață din momentul concepției și se
opune avorturilor, dar un astfel de
candidat nu există acum. Oricum e
bine să înțelegem care sunt în acest
moment calitățile esențiale pe care
trebuie să le aibă un bun președinte.
Președintele nu poate da legi noi,
dar poate exercita cu onestitate,
transparență și bună credință
responsabilitățile sale sau poate fi
un om care să aibă alte interese și
priorități în exercitarea mandatului.
În încheiere aș vrea să vă împărtășesc și
câteva recomandări de atitudine
și acțiune pentru perioada
pre și post electorală:
1. Nu vă uitați doar la
un singur post sau site
de știri. Fiecare punct
de vedere poate avea
și un punct de orbire.
Majoritatea pozițiilor
exprimate acolo sunt motivate
de interesele patronilor de presă
și a politicienilor din umbră și nu de
interesul pentru adevăr și cetățeni;
2. Chiar dacă aveți convingeri politice
puternice, ca urmași ai Domnului
Isus suntem chemați mereu să
acordăm respect și iubire. Putem avea
dezacorduri și fără să fim dezagreabili.
Campania trece, dar prietenii, colegii
și familia trebuie păstrate;
3. Nu votați sau nu faceți recomandări
de vot pentru alții plecând de la vreun
câștig sau interes ascuns;
4. Rugați-vă în fiecare zi ca
Dumnezeu să se îndure de România
și să ne protejeze după planul Său
desăvârșit (Ieremia 29:7).
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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UGANDA

POATE SCHIMBA DUMNEZEU
O ȚARĂ ÎNTREAGĂ?

Numele meu
este Maria
Prean. Sunt
de origine
austriacă,
dar acum
locuiesc în
Uganda.
cu
A fost o
mutare
foarte neașteptată din partea lui
Dumnezeu să mă cheme în Africa, pentru
că îmi era foarte rușine de ceea ce au
făcut strămoșii noștri în Africa. Când
am colonizat Africa, când le-am furat
identitatea și toate comorile pământului,
și sunt multe comori în Africa, ne-am
comportat cu ei ca și cum
ne-ar fi aparținut, iar ei
nu ar fi avut niciun
drept și îmi era
foarte rușine. Am
spus: ‘’Doamne, te
rog, nu mă trimite
acolo !’’ Dar El mi-a
răspuns: ‘’Te trimit
ca pe o binecuvântare.’’ Nu aveam
nicio idee despre ce voia să fac.

Maria Prean

Slujesc acolo de 18 ani, dar în
primii șase ani mergeam și veneam.
Predicam în multe locuri, dar apoi
Dumnezeu mi-a spus că trebuie să
merg acolo și să rămân. Până acum
am ajutat 8 000 de copii din Uganda să
meargă la școală. Mulți dintre ei sunt la
facultate, mulți dintre ei au terminat deja. Îi
ajutăm până când pot trăi pe cont propriu.
Tudor Pețan: Ai început să te implici în
Uganda cu 18 ani în urmă. Cum ai ajuns să
faci asta, pentru că e nevoie de o motivație ?
Ce te-a determinat să iei această decizie ?
Mă apropiam de pensionare și am spus:
‘’Doamne, ar trebui să mă pensionez?’’
Domnul mi-a spus: ‘Ar trebui să te
reînflăcărezi.’ Atunci am știut că El are ceva
special pentru mine despre care nu aveam
nicio idee, însă eram pregătită. I-am spus:
“Doamne, sunt disponibilă pentru orice
lucrare”. El ar fi putut să mă trimită în China
sau oriunde, și aș fi mers. Dar am mers în
Africa, fiindcă acolo m-a chemat El.
Au fost multe profeții. În timp ce predicam
acolo, a venit la mine o femeie și mi-a spus
că mă vede stând în fața unei porți negre
imense. Poarta s-a deschis singură și prin
ea pătrundea multă lumină, iar eu o voi
deschide complet. Nu știam ce era acea
poartă mare și neagră. Acum știu că este
Africa și este multă lumină în Africa.
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Isus este viu în Africa! În pofida veștilor rele,
Isus este viu acolo. 80% din populația
Ugandei este creștină și 60% este
activă, născută din nou. Avem o națiune
minunată de credincioși plini de Duh Sfânt.
Asta nu înseamnă că suntem perfecți. Mulți
dintre acei oameni sunt prima generație
de creștini, iar generațiile dinainte au fost
implicate cu forțe demonice, și astăzi încă
se mai culeg roadele vremurilor trecute.
Dar este minunat să trăiești în Uganda!
Oamenii se străduiesc tot mai mult să
facă din Uganda un ucenic al lui Isus
Hristos. Știm de la știri că mulți dintre cei
din conducerea și politica Ugandei sunt
creștini. E mult pentru o națiune în Africa.
Uganda are o istorie tristă cu dictatorii
Idi Amin și Obote. A fost îngrozitor, dar
oamenii nu au devenit mai răi, ci
mai buni. Ei au intrat în subteran și
au început să se roage. Nimeni nu
mai vorbește astăzi despre acele
vremuri grele. Ei au decis
să meargă mai departe și
să nu le poarte ranchiună
acestor oameni.
Acum avem un președinte
care este un om cu frică
de Dumnezeu. Acesta este
Museveni. Pe soția lui, “mama
Janet”, sunt foarte binecuvântată să
o am ca prietenă, este o credincioasă
fantastică. Toți copiii și nepoții lor
sunt credincioși. Am fost invitată la
aniversarea a 40 de ani de la nunta lor și 11
dintre nepoții lor au fost botezați atunci.
T.P.: Ce semnificație spirituală poate avea
faptul că președintele și membrii ai familiei
sale sunt creștini dedicați? Ascultândute, m-am gândit la România. Va avea loc
ceva important în România. Lideri din
zona politică vor fi creștini puternici. Ce
semnificație spirituală are asta?
Are o semnificație fantastică. Am de-a face
de multe ori în misiune cu oficiali. Înainte
să plec, ei îngenunchează în fața mea și
îmi spun: ‘’Mama Maria, roagă-te pentru
mine.’’ Cei mai înalți membri... Domnul ne-a
permis să cumpărăm un munte uriaș cu
vedere spre Lacul Victoria, spre locul de
unde izvorăște Nilul. Dumnezeu ne-a spus
să folosim acest munte pentru înalții oficiali
din politică, Biserică și din economie.
Acum ținem conferințe acolo. Se numesc:
Leadership Renewal Retreats. Printre
participanți sunt mulți miniștri, generali,
episcopi și oameni de afaceri cu influență.

Ne rugăm ca să începem o rețea a binelui
în țară, fiindcă până acum a existat o rețea
a răului. Conferința se ține de patru ori pe
an și are loc în weekend, iar toți pleacă de
acolo complet reînnoiți. Nu este niciun loc
în lume unde pot merge acești înalți lideri
și să fie ei înșiși, unde să fie slujiți și unde
să se roage pentru ei, dar noi ne rugăm
pentru ei și ei își pot deschide inima și
își pot împărtăși poverile. Sunt reînnoite
multe lucruri. Unii miniștri au vrut să
renunțe pentru că presiunea era prea mare,
dar după această conferință au decis să
înceapă un altar al rugăciunii în lucrarea lor
și lucrurile se schimbă.
Acum, președintele a numit
un an de de luptă împotriva
corupției. El a cerut să fie
informat despre toți cei găsiți
corupți, și se vor ocupa de ei.
Este o provocare adevărată
să construiești Împărăția lui
Dumnezeu, nu doar duminica,
o oră în biserică, ci în viața de
zi cu zi, în politică, în mediul
de afaceri, oriunde.
De exemplu, președintele a
numit o doamnă foarte inteligentă peste
finanțele întregii țări. De atunci, 80%
din cheltuielile Ugandei se acoperă prin
taxe. Această doamnă-ministru a adus
o schimbare incredibilă, e o creștină
fantastică! Ea a vrut să se oprească de mai
multe ori, pentru că nu mai putea suporta
corupția, dar Dumnezeu i-a spus să rămână.
Când președintele a sunat-o și i-a cerut
să se ocupe de toate finanțele țării lor, a
promis că o va susține, că va putea face ce
vrea ea, pentru că el o va susține mereu.
Ce a făcut ea? A mers acolo și s-a rugat:
‘’Doamne, ce să fac?’’ Domnul i-a spus să
îi concedieze pe toți. Într-o zi, a concediat
2000 de persoane de la Fisc. Toți puteau
să aplice din nou, dar cei corupți știau că
nu mai au ce să caute acolo. Au început
să angajeze credincioși și, în primul an,
ea doar a intervievat oameni, dar taxele
veneau întruna.

Oamenii se simțeau condamnați și
plăteau taxele retroactiv, din ultimii zece
ani. A fost incredibil! Președintele era
foarte bucuros. El a spus că a numit femei
în aceste poziții importante, pentru că ele
sunt credincioase, loiale și corecte. Chiar
și în armată, avem multe femei-general.
Armata noastră este o armată a păcii, e
chemată de alte țări unde sunt probleme
pentru a ajuta, pentru că acești lideri au
valori creștine.

T.P.: Vorbind despre Uganda, ai menționat
importanța rugăciunii în conducere. Dă-ne
un model pentru noi azi în România.
Când am mers acolo pentru prima dată, ei
aveau o întâlnire de rugăciune. După ce
s-au rugat toți timp de două ore, au spus:
‘’Acum să începem!’’ După două ore, când
noi eram deja obosiți, ei abia începeau! Se
puteau ruga și cinci ore și nu oboseau. În
primul rând, se închinau lui Dumnezeu, Îi
mulțumeau lui Dumnezeu, iar apoi veneau
cu cereri. El ne-a învățat
în rugăciunea Lui: ‘’… vie
Împărăția Ta; facă-se voia
Ta...’’ Asta ne rugăm și noi,
ca împărăția Lui să vină în
Uganda, pe toate nivelele,
și voia Lui să se facă
printre oameni. Atunci
vom avea reguli cerești
pe pământ.
T.P.: În urmă cu 20 ani,
obișnuiai să vii destul de
des în România. Cum vezi schimbările în
misiune, politică, infrastructură?
Când am venit în România pentru prima
dată, oamenii erau uniți, se ajutau între
ei. Veneau din vecini și găteau împreună
pentru noi, era emoționant. Porcii, rațele
și găinile erau în mijlocul străzii, parcă erai
în Evul Mediu. Lucrurile s-au schimbat
mult. Văd o schimbare în infrastructură.
Drumurile sunt frumoase și vezi multe
case renovate. Dar materialismul a
răcit puțin relațiile. Oamenii au devenit
invidioși, lacomi și mai puțin prietenoși,
s-au distanțat unii de alții. Am văzut asta
în toate țările: unde există materialism,
relațiile încep să sufere din cauza invidiei
și geloziei. E o mare pierdere.
T.P.: Ai menționat lupta împotriva corupției
și succesele obținute prin promovarea
valorilor moral-creștine în Uganda. Agenda
homosexualilor este o mare provocare în
Europa, chiar și pentru noi în România.
Spune-ne câteva lucruri despre asta...
Când am mers în Uganda, era plin de
panouri pe care scria: ‘’Dacă trebuie să o
faci, folosește un prezervativ.’’ M-a supărat.
Încurajau oamenii să fie imorali sexual!
Însă prima-doamnă a dat jos toate aceste
panouri și acum scrie mare A.F.F.: A,
abstinență înainte de căsătorie. F, fii loial
în căsătorie. F, folosește un prezervativ!
Rata îmbolnăvirii cu SIDA a scăzut de
la 36% la 6%. Fiecărui pacient, la spital, i
se face testul HIV. Mulți oameni nu vor să
știe, e ca un stigmat social să ai SIDA. Soției
președintelui i s-a recoltat public sânge
pentru a încuraja oamenii să se testeze,
acum avem medicamente. Nu mai trebuie
să murim de SIDA, nu mai e incurabilă.
Să trecem la mișcarea anti-homosexuală.
Propaganda homosexuală a intrat în
școlile noastre și a vrut să seducă tinerii.
Președintele a declarat că trebuie să ne
protejăm tinerii, și i-a cerut ministrului
sănătății dovezi științifice care să arate că

un om nu se naște homosexual. Oameni
de știință din toată lumea au dovedit că a
fi homosexual nu ține de genetică, ci este
un păcat, asemenea crimei sau beției. Ca
urmare, președintele a semnat legea
împotriva homosexualilor (în februarie
2014, n.r.). Imediat, catolicii, anglicanii,
penticostalii, toate bisericile libere și
musulmanii s-au alăturat președintelui și
i-au spus că sunt mândri de el.
Niciodată națiunea nu a fost mai unită ca
după acest pas al credinței!
Bineînțeles că întreaga
lume a oprit orice
ajutor pentru Uganda.
Au oprit totul, dar
națiunea a spus:
‘’Vom sta împreună!’’
Africanii bogați voiau
chiar să înființeze o
fundație prin care
să ofere 20% din
veniturile lor, dacă
țara nu reușea să
plătească taxele. Apoi, Obama a spus că
va da banii opoziției, dar opoziția i-a spus
că și ei îl susțin pe președinte! Țara este
mai unită ca niciodată!
Acum ei ne ajută din nou, dar președintele
Museveni este foarte strict. Este un om cu
frică de Dumnezeu. El a anunțat la TV că
Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei și că
asta a funcționat fantastic și tot acest gunoi
vestic nu este african. Președintele nostru
este foarte blând, dar este foarte dur cu cei
răzvrătiți. Cred că așa este și Dumnezeu.
T.P.: Înregistrăm acest interviu chiar înainte
de alegerile din România. Cred că ce ai spus
poate fi o provocare pentru cei cu poziții
înalte în administrația României.
Am încredere că românii vor alege oameni
care nu doar Îl iubesc pe Dumnezeu, dar
au un caracter potrivit acestei chemări,
deoarece caracterul este foarte important.
De multe ori, farmecul te duce într-un loc
unde caracterul nu te poate menține, dar
caracterul este foarte important. Oamenii
ar trebui să fie atenți la caracterul acelei
persoane, în afară de a fi creștin.
T.P.: Mulți prieteni din Vest spun că încă mai
este speranță în Estul Europei. Cum vezi asta?
Nu sunt la curent cu toată situația, dar
știu un lucru: Biserica Ortodoxă este aici
puternică și acești oameni au principii.
Poate nu sunt atât de activi în duhul, dar
au principii, valori. Aceste valori sunt foarte
importante. Aproape nu te poți opune
acestei mișcări. Cred că România, Ucraina,
Bulgaria și celelalte țări se vor opune
mișcării din Vest, pentru că altfel vă va
distruge societatea, copiii și va distruge
valorile primite de la Dumnezeu!
Extras din emisiunea Calea Adevărul și Viața
“Poate schimba Dumnezeu o țară?”

Rugăciunea de pocăință
și dedicare națională a
președintelui Ugandei,
Yoweri Museveni (oct. 2012)
Tată din ceruri, stăm înaintea ta să-Ți
mulțumim pentru Uganda. Suntem bucuroși
să fim ugandezi și africani, și Îți mulțumim
pentru bunătatea Ta față de noi. În această
zi sunt aici să închid ușa răului din trecut, în
mod deosebit din ultimii 50 de ani ai istoriei
conducătorilor noștri, la acest moment de
insuflare nouă de viață în națiunea noastră.
Stau aici pentru mine personal și pentru
predecesorii mei, și mă pocăiesc. Îți cerem
iertare pentru păcatele noastre.
Mărturisim aceste păcate, care au
afectat unitatea națională și au întârziat
transformarea noastră politică, socială și
economică. Mărturisim păcatul de idolatrie
și vrăjitorie, foarte prezente în țara noastră.
Mărturisim vărsarea de sânge nevinovat,
păcatele de ipocrizie, necinste, intrigă și
trădare. Iartă-ne păcatele de mândrie,
tribalism și sectarianism; păcatul lenei,
indiferenței și iresponsabilității; păcate de
corupție și mită care au erodat resursele
țării; păcatul imoralității sexuale, al beției și
desfrânării; păcatele de neiertare, amărăciune,
ură și răzbunare; nedreptatea, opresiunea
și exploatarea altora; păcatul rebeliunii,
insubordonării și al conflictelor.
Aceste păcate și multe altele au caracterizat
conducerea noastră în trecut. Doamne, iartăne și dă-ne un nou început. Dă-ne o inimă
nouă să Te iubim, să ne temem de Tine și să
Te căutăm. Îndepărtează toate aceste păcate
de la noi. Ne rugăm pentru unitate națională.
Unește-ne și elimină orice formă de conflict și
sectarianism. Ajută-ne să înțelegem că suntem
toți copiii Tăi. Ajută-ne să ne iubim și să ne
respectăm unul pe altul și să apreciem unitatea
în diversitate.
Ne rugăm pentru binecuvântare și
transformare. Eliberează-ne de ignoranță,
sărăcie și boală. Ca lideri, dă-ne înțelepciune
să conducem oamenii înspre transformare
politică, socială și economică.
Dedicăm această țară Ție, să fii Dumnezeul
și conducătorul nostru. Vrem ca Uganda să
fie cunoscută ca o națiune care se teme de
Domnul, și care are rădăcinile în neprihănire
și dreptate, pentru a împlini ce Biblia spune
în Psalmul 33:12: “Ferice de poporul, al cărui
Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe
care Şi-L alege El de moştenire!”
Renunțăm la orice legăminte rele efectuate
prin idolatrie și vrăjitorie. Renunțăm la orice
influență satanică asupra acestei națiuni.
Și acum angajez Uganda într-un legământ
cu Tine, să umblăm pe căile Tale și în
binecuvântările Tale pentru totdeauna.
Mă rog pentru toate acestea în numele Tatălui,
al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Puterea rugăciunii
program religios

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 17:30

LUNI 17 noiembrie

MARȚI 18 noiembrie

MIERCURI 19 noiembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos 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 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 08:00 Pastorul contemporan Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton
Program pentru copii 10:00 Ora de biologie
Documentar 10:30 Program religios (r) 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Mari isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare Desene animate 15:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față Program religios 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Dumnezeu este Evanghelia

00:00 De ce Israel 00:30 Partener 01:00
Dumnezeu este Evanghelia 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Școala Internațională de Echipare
09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva
10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 În numele dragostei 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
13:00 Mapamond creștin (r) Știri 13:30
Oameni ai credinței (r) Documentar 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Aqua Viva (r) Program
străin 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) Program străin
17:00 Elveția mai mult decât ciocolată și
brânză Documentar 17:30 Partener Etică în
afaceri 18:00 Managementul timpului Etică

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Managementul timpului 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Program
religios străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Restaurarea cortului lui David (cu Iosif Țon) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua
Viva 10:00 Elveția mai mult decât ciocolată
și brânză (r) 10:30 Program pentru minorități etnice 11:00 Pe râu în jos (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Cum ar trebui să trăim (r) 14:00 Partener (r)
14:30 Club 700 Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Aqua Viva (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) Program străin 17:00 Condamnată
la viață Documentar 17:30 Ascendent Program
pentru tineri 18:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) Seminar biblic

în afaceri

Documentar

Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 În numele dragostei Film artistic
23:30 Muzică

Dr. Charles F. Stanley, pastor al First
Baptist Church din Atlanta și fondator
al InTouch Ministries, a dovedit o
sensibilitate deosebită privind nevoia
oamenilor de învățătură practică pentru fiecare zi. Mesajul lui abordează
teme de actualitate, precum: finanțe,
crize personale, emoții sau relații.
Învățătura deosebită pentru creșterea
sprirituală personală se bazează pe
cunoașterea rugăciunii, cunoașterea
naturii lui Dumnezeu, umblarea prin
Duhul Sfânt și persoana Domnului
Isus Hristos.

Mapamond Creștin

duminică de la ora 20:00

telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Moment ulterior 2 Film artistic
23:30 Muzică

desene animate

film artistic

documentar

22:00 Pe râu
în jos

19:00 Cele trei
credințe ale
Ierusalimului

program religios străin

InTouch

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

15:00 Casa
zburătoare

JOI 20 noiembrie

VINERI 21 noiembrie

SÂMBĂTĂ 22 noiembrie

DUMINICĂ 23 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00
Condamnată la viață 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Moment ulterior
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului Documentar 14:00 Ascendent (r)
Program pentru tineri 14:30 Mesagerul Program
religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Aqua Viva (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) Program străin
17:00 Portretul Susanei Wesley Documentar
17:30 Dincolo de bariere Mărturie 18:00

00:00 Israel 00:30 Femeia creștină 01:00
Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Perspective eterne 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Dragoste, sex și relații de durată 08:30
Adevăr și libertate 09:00 Casa zburătoare
09:30 Aqua Viva 10:00 Portretul Susanei
Wesley (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Într-o clipită (r) 12:30 Femei
cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Alegând calea Bibliei (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare Desene animate 15:30 Aqua Viva
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
Program străin 17:00 Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal Documentar 17:30 Femeia
creștină Program pentru femei 18:00 Matur și
liber în Hristos Seminar biblic

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Program religios 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
The real deal 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Ierusalimului 14:00 Femeia
creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Scara lui Iacov

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O
ușă deschisă pentru tine 12:00 Misiunea
John Militaru 12:30 Perspective eterne
13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Înțelepciune TV (r) Program pentru copii

Program pentru femei
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19:00 Cum ar trebui să trăim Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Pe râu în jos Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului

vineri, 19:30

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

19:00 Alegând calea Bibliei Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

religios străin

televiziunii

străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 The real deal Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios

Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Jurământul Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:30 A gathering of souls Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

program religios străin

program religios străin

film artistic

program muzical

12:30
Călătoria (r)

20:30
Rădăcini și
reflecții

22:00
Jurământul

13:30 Gaither
și prietenii (r)
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SĂPTĂMÂNA TEMATICĂ: CREȘTINUL ȘI SOCIETATEA

RECOMANDĂRI

E fiica cuiva

documentar
vineri, ora 17:00
LUNI 24 noiembrie

MARȚI 25 noiembrie

MIERCURI 26 noiembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00
Matur și liber în Hristos 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 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Pastorul contemporan 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 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (r) Program religios 12:30 Mari isprăvi
(r) Program religios străin 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu 13:30 Israel
și Biblia Documentar 14:00 Inima închinării
(r) Program muzical 14:30 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Clubul
descoperirilor științifice Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
Talk-show 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel Din actualitate 00:30
Partener Etică în afaceri 01:00 Fundamente
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 InTouch (cu
Charles Stanley) Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Școala Internațională de Echipare Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Descoperiri din Biblie Program pentru
copii 10:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență Documentar 10:30 Program
pentru minorități etnice Program străin 11:00
Creația vorbește (r) Documentar 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 13:00
Mapamond creștin (r) Știri 13:30 Oameni ai
credinței 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare 15:30
Descoperiri din Biblie 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Traficanta de vieți 17:30 Partener
18:00 Managementul timpului

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Managementul timpului 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
religios străin 04:00 Program religios străin 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Restaurarea cortului lui David (cu Iosif Țon)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Traficanta de vieți (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Unii ați fost la fel (r) 13:00 De ce Israel
(r) 13:30 Cum ar trebui să trăim 14:00
Partener (r) 14:30 Club 700 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
Program străin 17:00 Acolo unde nu ajunge
lumina Documentar 17:30 Ascendent Program
pentru tineri 18:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Creația vorbește Documentar
23:30 Muzică

19:00 Cum ar trebui să trăim Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Unii ați fost la fel Documentar

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viață după avort Documentar
23:30 Muzică

seminar biblic

film artistic

seminar biblic

18:00
Fundamente
(Derek Prince)

22:00 Unii ați
fost la fel

18:00
Restaurarea
cortului lui
David (cu Iosif
Țon)

duminică, 20:00 știri

Mapamond Creștin
Primul program românesc de știri și
reportaje de televiziune ce prezintă
evenimente de mare interes din
lumea religioasă, persecuții, conflicte
din zonele de pe glob cu influență
musulmană, misiuni creștine în locuri
periculoase, probleme din țările fost
comuniste, mărturii și întâmplări
unice în lume. Din Africa în Asia,
din America în Europa, Mapamond
Creștin îți aduce o perspectivă reală
asupra lumii. O emisiune despre
oameni și evenimente care schimbă și
afectează planeta. Mapamond creștin
îți prezintă realitatea cum n-ai mai
văzut-o vreodată.

Decupaj din realitate
miercuri de la ora 20:00

JOI 27 noiembrie

VINERI 28 noiembrie

SÂMBĂTĂ 29 noiembrie

DUMINICĂ 30 noiembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere Mărturie 01:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie 09:00 Casa zburătoare 09:30
Descoperiri din Biblie 10:00 Acolo unde
nu ajunge lumina (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice 11:00 Viață după avort(r)
12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) Material telespectatori 13:30
Cele trei credințe ale Ierusalimului (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Descoperiri din Biblie (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) Program străin 17:00 Adopție
temporară Documentar 17:30 Dincolo de
bariere Mărturie 18:00 Program pentru femei

00:00 Israel Din actualitate 00:30 Femeia
creștină Program pentru femei 01:00 Program
pentru femei Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Perspective
eterne Program religios 04:00 Club 700
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Dragoste, sex și relații de
durată 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie
10:00 Adopție temporară (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Jurământul
(r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) Știri 13:30 Alegând
calea Bibliei (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri din Biblie (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 E fiica cuiva Documentar 18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Program religios 09:00
Casa zburătoare 09:30 Scara lui Iacov
10:00 Program pentru copii 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Captivat (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Conferință Program religios
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Casa zburătoare 09:30
Înțelepciune TV 10:00 Ora de biologie
10:30 Serviciu religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O ușă deschisă pentru tine 12:00
Misiunea John Militaru 12:30 Perspective
eterne 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare 15:30 Înțelepciune TV

19:00 Alegând calea Bibliei Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Captivat Documentar
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Să răcnească leul Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Nu suntem de vânzare Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Captivi în libertate Documentar
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Hollywood câmp de misiune
Documentar

23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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documentar

program religios străin

program pentru copii

documentar

17:00 Adopție
temporară

19:30 InTouch
(cu Charles
Stanley)

09:30 Scara
lui Iacov

17:00 Captivi
în libertate
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În contextul în care Biserica pare să se închidă
tot mai mult în propriul sistem, Dumnezeu
ne trimite să mergem la cei din jurul nostru
să răspândim adevărul și lumina Lui în
locul în care suntem. El ne cheamă să fim o
lumina în lume, o lumină care nu stă ascunsă
sub “obrocul” zidurilor unei biserici, ci care
luminează în toate dimensiunile societății.
CREȘTINUL ÎN EDUCAȚIE
Pentru că noi credem în impactul, influența
și importanța educației, credem în nevoia
de medici, de cercetători, profesori care să
Îl reprezinte pe Dumnezeu cu verticalitate
și care să facă o diferență semnificativă.
România are nevoie de creștini care să ducă
mai departe principiile și valorile creștine
prin știință, contribuind astfel la progresul și
dezvoltarea spirituală a României.
Fiind un canal de educație creștină, va
punem constant la dispozitie o varietate
de documentare, filme și dezbateri. Dintre
acestea, în săptămâna 24 – 30 noiembrie
vă recomandăm documentarul Creația
vorbește, o călătorie virtuală extraordinară
din adâncul pământului, trecând prin
junglă și deșert, până ajungem în cele mai
îndepărtate zone din spațiu. Veți descoperi
modul în care creația cu adevărat ne
vorbește despre măreția, puterea și gloria
Dumnezeului Creator. Veți cunoaște unele
dintre cele mai fascinante creaturi, feroce,
misterioase și chiar amuzante.
CREȘTINUL, OM DE AFACERI
Pentru că orice comunitate are nevoie de
finanțe pentru a se dezvolta sănătos și
echilibrat, pentru a funcționa armonios,
trebuie să învățăm cum să ne folosim și
să ne investim resursele după voia lui
Dumnezeu. Avem, deci, nevoie de oameni
care sa Îl reprezinte pe Dumnezeu în cele
mai înalte zone și domenii ale societății,
oameni care să aplice principiile Lui și
care să respecte normele de moralitate și
spiritualitate în afacerile lor.
Înțelegând impactul oamenilor de afaceri,
al finanțelor în viața unei societăți si a unei
comunități, vă punem la dispoziție seminarii
și emisiuni creștine, resurse care prezintă
într-un mod clar principiile Bibliei cu privire
la finanțe, zeciuială și dărnicie. Seminarul
video Banul tău contează vă va însoți pas
cu pas într-o călătorie printre cheltuieli,
datorii şi economii, te va ajuta să înțelegi
că Dumnezeu ne-a dat toate instrucțiunile
necesare pentru administrarea cu
înțelepciune a banilor şi vă prezintă principii
importante legate de: muncă, dărnicie,
cheltuieli, economii, datorii.

CREȘTINUL ȘI SCLAVIA MODERNĂ

CREȘTINUL ȘI MEDIA

Aceasta forma a sclaviei face mai multe
victime decât orice altă formă de sclavie și
este un fenomen care se extinde tot mai
mult, în ciuda eforturilor societății de a-i
pune capăt. Indiferent de naționalitate,
victimele sunt sistematic dezbrăcate de
identitatea lor, bătute și obligate să întrețină
relații sexuale umilitoare cu străini. Este
această chestiune importantă pentru
Dumnezeu și dacă este, care ar trebui să fie
atitudinea fiecăruia dintre noi?

Prin mass-media, numeroși oameni sunt
influențați direct. Este vremea în care
creștinii trebuie să facă o diferență, să
influențeze societatea într-un mod pozitiv.
Dar libertatea de expresie a devenit treptat
o armă împotriva moralității și societatea
are tot mai mult de suferit din această
cauză. În acest context, este mare nevoie de
oameni creștini care să producă emisiuni
care să ridice nivelul intelectual și moral
al societății, programe care să promoveze
spiritualitatea, educația și valorile, oameni
care să vorbească răspicat adevărul, într-un
decor în care se promovează tot mai mult
homosexualitatea, avortul, sexualitatea,
violența și corupția.

Creștinii nu trebuie să stea nepăsători,
în timp ce în jurul lor mii de fete sunt
exploatate pentru trupurile lor și sunt
drogate, seduse sau obligate să se
prostitueze în orașele mari ale lumii.
Documentarul Noi nu suntem de vânzare
se referă la acțiunile celor care în zilele
noastre luptă împotriva terorii dezlănțuite
ale traficului de ființe umane. Călătorind pe
cinci continente, producătorul Marcarelli
și echipajul său au adunat imagini sub
acoperire din cadrul acestei industrii de
miliarde de dolari și au intervievat adevărați
eroi care sunt hotărâți să pună punct sclaviei
moderne. Nu numai că filmul expune
realități dure, dar prezintă și măsurile
practice pe care le-am luat pentru a începe
o mișcare anti-sclavie. Relatate de cei care
le-au trăit, aceste povești convingătoare
au scopul de provoca la acțiuni practice. E
timpul ca lumea să cunoască realitatea dură
a sclaviei.
CREȘTINUL PRO-VIAȚĂ
Avortul este un păcat. Societatea noastră
permite avortul și din nefericire nu este
nimeni care să vorbească pentru cei
nevinovați. Dar dragostea lui Dumnezeu
pentru ființa umană este cea care trebuie să
ne provoace să fim o voce pentru cei care
nu pot vorbi și să ne implicăm activ pentru
a promova valorile Lui și pentru a instaura
dreptatea Lui. În acest sens Alfa Omega TV
vă pun la dispoziție informații și resurse
pentru a deveni susținători ai vieții! Mai
multe la: www.alfaomega.tv/pro-viata.
Vă recomandăm un documentar special,
documentarul Viața de după avort care
aduce la lumină impactul pe care avortul îl
are asupra vieții celor care l-au experimentat
și călătoria lor de la disperare și distrugere la
eliberare. Numeroase femei au fost afectate
profund de trauma care a urmat avortului.
Copleșite de frică, anxietate, durere și
vinovăție, multe dintre acestea suferă în
tăcere ani întregi până ajung să înțeleagă
responsabilitatea și povara întreagă a
alegerii lor.

Pentru a înțelege mai îndeaproape impactul
mass-media în viața comunității, v-am
pregătit un documentar deosebit, care ne
vorbește despre faptul că oriunde privim
suntem înconjurați de ecrane și media. Am
intrat într-o utopie tehnologizata sau într-o
închisoare virtuală? Aceste întrebări și multe
altele își vor găsi răspuns în documentarul
Captivat. Putem recunoaște că trăim într-o
societate suprasaturata de media, dar câți
vor recunoaște faptul că toată această
tehnologie poate conduce la captivitate?
CREȘTINUL ȘI POLITICA (1 Tim. 2:1-4)
Viața unei societăți depinde de viața de
rugăciune a oamenilor care o constituie.
Fiecare suntem responsabili de starea
națiunii noastre și avem datoria morală să
ne implicăm activ și să ne rugăm pentru
a institui dreptatea și legile Lui în toate
dimensiunile comunității în care trăim.
Programul Rugăciune pentru cetate nu
este o înșiruire de seminarii sau lecții de
nivel academic, nu se adresează teologilor,
profesorilor sau clerului bisericesc, ci
omului de rând, celui care are nevoie de
adevăr, de verticalitate, de principii valabile
pentru viața de fiecare zi. Programul poartă
amprenta unei deschideri interconfesionale
și interetnice, a spiritului de toleranță și
dragoste creștina. Printre invitați sunt
reprezentanți marcanți ai vieții creștine
interconfesionale din România cât și lideri
de opinie ai societății civile.
Impactul pe care îl avem în societate,
implicarea în zonele sociale, este o
expresie a dragostei pentru Dumnezeu
și pentru oameni, un mod de a dovedi
că suntem ucenicii Lui, în locul în care
El ne-a așezat, folosindu-ne abilitățile
și potențialul. Cum altfel putem fi sarea
pământului și lumina lumii?
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de Iuliu Centea

Omul este creat
după chipul și
asemănarea lui
Dumnezeu. Omul
are capacitatea de
a alege.

Dumnezeu
nu ne-a făcut roboți cum vrea
Statul Islamic, organizația teroristă
musulmană care controlează o
populație de milioane de oameni,
roboți care trebuie să asculte orbește
de ei. Dumnezeu ne-a făcut oameni
liberi, demni, oameni care trebuie
să aleagă.
Alegerea este parte a ființei umane.
Drumul nostru, traseul vieții noastre,
este determinat de alegerile noastre.
Evanghelia după Matei prezintă
nașterea Domnului Isus. Pentru Maria
a fost o alegere să accepte zămislirea
de la Duhul Sfânt. O alegere riscantă
pentru că viața ei era în pericol, o
naștere în afara căsătoriei nu era
acceptată în societatea aceea.
Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit,
și nu voia s-o facă de rușine înaintea
lumii; de aceea și-a pus de gând s-o lase
pe ascuns (Matei 1:19). Decizia lui Iosif
nu a fost umilirea publică a Mariei.
Îndurerat a ales să n-o facă de ocară,
el nu știa de zămislirea prin Duhul
Sfânt. Alegerea lui înțeleaptă a atras
favorul divin. Dumnezeu vorbește cu
el, trimite un înger să-i spună adevărul:
Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele
Isus, pentru că El va mântui pe poporul
Lui de păcatele sale. (Matei 1:21)
Cristofobia societății de azi este în
creștere. Intoleranța și ura față de
creștinism devine tot mai mare. Maria
a ales pe Isus chiar dacă risca totul.
A alege pe Isus este întotdeauna o
alegere înțeleaptă.
14 ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Viața noastră are nevoie de o dedicare
de tip Maria pentru Isus. Ea a pus
relația ei cu Iosif după dedicarea
pentru Isus. Creștinismul are nevoie
de acest tip de dedicare. A alege pe
Isus este o alegere înțeleaptă, cea mai
înțeleaptă.
Tinerii care aleg pe Isus, cum Maria a
ales, pot fi marginalizați, aruncați la
periferia multor inimi, dar rămân cu
Regele Universului.
O viață cu Regele Universului
aduce iertare de păcate, mântuire și
binecuvântare.
Dumnezeu a dăruit omului darul de
a alege. În primul rând a alege Calea
Domnului este cea mai importantă
alegere. Există o ierarhie a importanței
alegerilor. Orice alegere are urmări
cu intensități diferite în timp. Hristos
ne-a învățat: Cereți și vi se va da; căutați
și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.
(Matei 7:7)
Chiar și pentru alegerile politice
trebuie să ne uităm la Tatăl Ceresc
și să cerem omul potrivit, oamenii
potriviți, să facem alegeri înțelepte.
Dar, în loc de acest lucru, unii se uită la
pomană electorală și atât. Și animalele
sunt atente la pomană în bucate. Unii
votează ca animalele. E valabil pentru
orice alegeri, nu doar politice.
Esau a ales greșit și când s-a trezit la
realitate, alegerea înțeleaptă nu se
mai putea face. Este un timp când
se închide timpul pentru o alegere
înțeleaptă.
Vegheați să nu fie între voi nimeni
curvar sau lumesc ca Esau, care pentru
o mâncare și-a vândut dreptul de întâi
născut. Știți că mai pe urmă, când a
vrut să capete binecuvântarea n-a fost
primit; pentru că, măcar că o cerea cu

lacrimi, n-a putut s-o schimbe. (Evrei
12:16-17)
Alegerile înțelepte depind de oameni
care au înțelepciune. Nu este o rușine
înaintea lui Dumnezeu să recunoști
că n-ai. Dacă vreunuia dintre voi îi
lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
largă și fără mustrare, și ea îi va fi
dată. Dar s-o ceară cu credință, fără
să se îndoiască deloc: pentru că cine
se îndoiește, seamănă cu valul mării,
turburat și împins de vânt
încoace și încolo. (Iacov
1:5-6)
Alegătorii ca valul
mării sunt fără
înțelepciune. Ei
sunt duși de
vânturi de
manipulare
demonică
și
umană.
Pericolul
pentru
secolul
nostru, cum
n-a fost în
secolele trecute,
este manipularea
alegerilor noastre,
de la reclame fără
acoperire până la
manipularea religioasă.
Hristos nu manipulează. El este
adevărul. Tatăl Lui este Iubirea care stă
pe tronul suprem. El ne iubește și vrea
să răspundem cu iubirea noastră la
iubirea Lui.
Paralizia deciziilor, teama de a nu
alege, este un alt pericol. Lucrul
început este pe jumătate început;
contează deci să înțelegi. (Horațiu,
65-68 î.Hr.)

ALEGERI ÎNȚELEPTE
Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu,
care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. (Iacov 1:5)
Amânarea deciziilor poate
compromite decizia.
Ți-ai făcut un plan, găsește-l și
înfăptuiește-l; o amânare poate să-l
compromită. (Lucanus, 39-65)
A nu hotărî nimic înseamnă a nu hotărî
să nu faci nimic. (Francis Bacon, 15611676)
Pentru alegeri inteligente poți
consulta sfaturi. Dar trebuie să-ți asumi
responsabilitatea. Sfătuiește-te cu toți,
dar rezumă-ți hotărârea.
(Shakespeare, 15641616)
Alegerea
înțeleaptă nu
este suficientă.
Trebuie pusă
în practică.
Fii hotărât
a realiza
ceea
ce știi
doar
să faci;
execută
fără șovăire
ceea ce
ai hotărât.
(B.Franklin, 17061790)
Michelangelo a avut
un ucenic care a lucrat
la statuia unui înger. A
așteptat cu nerăbdare să audă opinia
maestrului. După o așteptare cât un
secol, i s-a zis referitor la statuie: „Îi
lipsește numai un singur lucru”.
Atât de tare s-a supărat încât zile în șir
nu prea a dormit și nici nu a mâncat.
A devenit un om deprimat. Un prieten
aflând de motivul amărăciunii lui
s-a dus la Michelangelo să audă și el

opinia lui despre statuie. A primit doar
acest răspuns: „Îi lipsește doar viața, cu
ea ar fi desăvârșită”.
Și tu poți fi ca și statuia. Să fii
admirabil, să fii bun după standardele
lumii, un cetățean de bine, om
respectat în biserică, dar să-ți lipsească
un singur lucru: viața spirituală.
Hristos a spus că El este viață. Cine
crede în El, se decide pentru El, umblă
cu El, are viață. Alege azi pe Hristos,
cu mintea ta, cu inima ta, cu voința
ta, ca să ai viață.
Alegerea înțeleaptă trebuie să fie
permanentă. De sărbători alegerile
noastre sunt sau nu în linia sărbătorii.
De Sărbătoarea Nașterii Domnului ce
alegeri înțelepte să fac?
J.I.Packer în cartea celebră Cunoașterea
lui Dumnezeu dezbate spiritul
Crăciunului care pentru mulți este să
ne simțim bine.
Ar trebui să însemne caracterul Celui
Născut în viețile noastre, care s-a
făcut sărac pentru noi, s-a cheltuit pe
Sine să ne îmbogățească. Și-a cheltuit
timpul și viața pentru alții. A slujit
altora în umilință și a fost ascultător de
Dumnezeu până la moarte, moarte de
cruce.
A alege spiritul autentic al sărbătorii
este reorientarea noastră, de la sine
spre El și spre alții, după voia lui
Dumnezeu.
George Friedrich Handel era cu
finanțele și sănătatea la pământ. Nu
era deloc sărbătoare în viața lui. După
câteva imagini de alegeri înțelepte,
imaginea unui Handel zdrobit ne
contrariază.

Dumnezeu, dar acest titan al muzicii
și artei a ales ceva total diferit: s-a
retras în singurătate și a căutat fața lui
Dumnezeu ca niciodată.
Creditorii îl amenințau cu închisoarea,
el căuta părtășia cu Dumnezeu.
Suferea de o paralizie parțială, dar a
ales încrederea în Dumnezeu. Apoi a
primit putere să compună oratoriul cel
mai puternic al lui, oratoriul Mesia.
Alegerea înțeleaptă e necesară în orice
stare și situație a vieții.
Apostolul Pavel vestește un Hristos
„în care sunt ascunse TOATE comorile
înțelepciunii și ale știintei”. (Coloseni 2:3)
Indiferent de timp și spațiu, pentru
alegeri înțelepte, avem orice comoară
necesară a înțelepciunii, dar care este
ascunsă în Hristos.
Sfântul Tihon mărturisește peste
secole: creștinul care n-a primit
nici un fel de instruire, dar care a
învățat calea credinței, este mult
mai înțelept decât Platon și Aristotel
și alți înțelepți care nu-L au pe Hristos
ca Mântuitor al lor.
Sfântul Niceta de Remesiana
mărturisește și el: dacă vrei să judeci
înțelept, caută pe Hristos, pentru că
El este înțelepciunea.
Unde să ancorăm? Doamne, întindene crucea suferinței Tale,
S-o sărutăm și să plângem pe
trunchiul ei neprihănit.
Totul plutește în haos, în paragini, în
vid,
Numai Tu ești singurul sens al
existenței fatale.
(I.M.Rascu, De Profundis)

Unii intră în depresie cruntă, alții se
resemnează, unii devin rebeli față de
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Jerusalem Dateline
știri din Orientul Mijlociu

RECOMANDĂRI

sâmbătă, ora 20:00

LUNI 01 decembrie

MARȚI 02 decembrie

MIERCURI 03 decembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos 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 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Talk-show 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 08:00 Pastorul contemporan Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Clubul descoperirilor
științifice Program pentru copii 10:00 Ora de
biologie Documentar 10:30 Program religios (r)
11:30 Perspective eterne (r) Program religios
12:30 Mari isprăvi (r) Program religios străin
13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul
Mijlociu 13:30 Israel și Biblia Documentar
14:00 Inima închinării (r) Program muzical
14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Clubul descoperirilor științifice (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 16:30 Față în față Talk show
17:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show
18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel 00:30 Partener 01:00
Fundamente 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie
10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Cântărețul ambulant (r) Film
artistic 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program
religios străin 13:00 Mapamond creștin (r) Știri
13:30 Oameni ai credinței Documentar 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) Program străin 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 17:00 Povestea lui Hunter Tylo Documentar 17:30 Partener Etică în afaceri 18:00
Managementul timpului Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Managementul timpului 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice 04:00 Program
religios străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Restaurarea cortului lui David (cu
Iosif Țon) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 Povestea lui Hunter Tylo (r) 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Drumul în timp (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Istoria creștinismului (r) 14:00 Partener (r)
14:30 Club 700 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Descoperiri din Biblie
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
Program străin 17:00 Prietenul tatălui meu
Documentar 17:30 Ascendent Program pentru
tineri 18:00 Restaurarea cortului lui David
(cu Iosif Țon)

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cântărețul ambulant Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Istoria creștinismului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Drumul în timp Film artistic
23:00 Timpul viitor Film artistic
23:30 Muzică

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

Joyce Meyer este unul dintre cei
mai importanți învățători practici ai
Bibliei. Crezul și învățătura ei afirmă că
indiferent de trecutul unei persoane,
de greșeli, Dumnezeu are un loc
pentru ei și îi poate ajuta să se bucure
din nou de fiecare zi. Chiar dacă în copilărie a fost victima abuzului sexual și
a experimentat durerea unei căsnicii
abuzive, Joyce a descoperit libertatea de a trăi o viață victorioasă prin
aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu
în viața ei și dorește să ajute și pe
alții să facă același lucru. O mărturie
incredibilă a lucrării dinamice și
răscumpărătoare a lui Isus Hristos.

Inima închinării

duminică de la ora 17:30

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Transformarea Film artistic
23:30 Muzică

film artistic

program religios străin

program religios străin

12:30 Astăzi
cu Dumnezeu
(r)

12:30 Joni și
prietenii (r)

program religios străin

Bucură-te de fiecare zi

telespectatori

22:00
Cântărețul
ambulant

JOI 04 decembrie

VINERI 05 decembrie

SÂMBĂTĂ 06 decembrie

DUMINICĂ 07 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Casa zburătoare 09:30 Descoperiri din
Biblie 10:00 Prietenul tatălui meu (r) 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Transformarea (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00
Decupaj din realitate (r) 13:30 Cele trei credințe ale Ierusalimului 14:00 Ascendent (r)
14:30 Mesagerul Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Descoperiri din Biblie (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) Program străin 17:00 Izbânda lui James O. Fraser Documentar 17:30
Dincolo de bariere Mărturie 18:00 Program

00:00 Israel 00:30 Femeia creștină 01:00
Program pentru femei 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Metanoia Harvest 04:00
Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Dragoste, sex și relații de durată 08:30
Adevăr și libertate Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Descoperiri
din Biblie Program pentru copii 10:00 Izbânda
lui James O. Fraser (r) Documentar 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Într-o clipită (r) Film artistic 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) Știri 13:30 Misterioasa profeție din
Isaia (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Descoperiri
din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Mulțumim lui Dumnezeu pentru fotbal
Documentar 17:30 Femeia creștină 18:00
Matur și liber în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Program religios 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
O ușă deschisă pentru tine (r) 03:30 Casa
din Betania (r) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Program religios 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Program pentru copii 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Escaladarea (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel (r) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Scara lui Iacov (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Casa zburătoare 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania Program religios 11:30 O ușă deschisă pentru tine 12:00
Misiunea John Militaru 12:30 Perspective
eterne 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Casa
zburătoare 15:30 Înțelepciune TV

pentru femei Program pentru femei

19:00 Misterioasa profeție din Isaia
Documentar

19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

16

19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
Documentar

miercuri,19:30

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Escaladarea Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială Program religios
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios

Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 The spell Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical Program muzical
22:30 David Brainerd Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

documentar

film artistic

film artistic

documentar

19:00
Misterioasa
profeție din
Isaia

22:00
Escaladarea

22:00 The
spell

22:30 David
Brainerd
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VREMEA ALEGERILOR

Decide să te rogi pentru țară

„Dacă poporul
Meu peste care
este chemat
Numele Meu
se va smeri, se
va ruga, şi va
căuta Faţa Mea
şi se va abate de
de Mirela Pețan
la căile lui rele îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul,
şi îi voi tămădui ţara”. 2 Cronici 7:14
Este o vreme a alegerilor...acest „dacă”
exprimă o relație cauză-efect și, de fapt,
înseamnă o alegere din partea noastră.
De câte ori nu am ales corect? De câte
ori nu am vrut să alegem ce ne spune
Scriptura... pentru că ar fi însemnat
pocăință, schimbare de atitudine, ieșire din
confort, asumare de responsabilitate. Este
comod să te gândești : sunt alții chemați
pentru a se smeri și a se ruga, nu eu!
Dar „poporul” nu înseamnă ceilalți, ci tu și
cu mine, fiecare în parte și toți împreună.
Altfel nu se poate. Românii spun: cu o
floare nu se face primăvară. În sezonul
acesta de vânturi năprasnice
care bat peste țara noastră nu
putem să ne mai ascundem
capul în nisip, să ne gândim doar
la binele propriu, ignorând țara în
care locuim, pentru că de binele țării
atârnă binele nostru.
Memoria colectivă se pare că e scurtă, am
uitat de vremurile de oprimare am uitat că
au existat martiri pentru Hristos în România,
am uitat că libertatea a fost câștigată
greu și se poate pierde așa de ușor.
Euforia prezentului cu libertatea de
mișcare, de exprimare liberă a crezului
creștin se pare că ne-a făcut pe cei mai
mulți să ignorăm semnalele de avertizare
ale Domnului care ne strigă: Treziți-vă,
strângeți rândurile, uniți-vă ! V-am dat Har
să creșteți, să vă ridicați, să vă interconectați
ca și mădulare în Trupul lui Hristos, să vă
echipați, să strângeți provizii de hrană
tare în inimi și în case prin atât de multe
resure pe care vi le-am dat. Dar fiți atenți,
vremurile se schimbă rapid, puneți în
negoț ce ați primit, luptați pentru libertatea
credinței, pentru binele țării, pentru ca
Evanghelia să ajungă la toți.

dependența totală
de EL, să renunțăm la
autosuficiență, mândrie.
Puterea și revelația
vin doar prin Isus care
domnește în noi, în viața
de sfințenie, de Cuvânt, rugăciune, post,
adică viața creștină reală. E o senzație falsă
de putere pe care o au mulți dintre noi:
avem resurse, mașini, tehnică de ultimă
generație. Domnul ni le-a dat să le folosim,
dar să nu ne lăsăm amăgiți că am fi cineva
avându-le; să nu ne bizuim pe caii și carele
noastre, ci pe Numele Domnului!

– Să ne rugăm pentru noul Președinte al
României - un om pregătit de Dumnezeu
pentru România pentru acest nou sezon,
un om integru, competent, cu dragoste
de România și cu frică de Domnul. Să ne
rugăm ca România să nu meargă înapoi, ci
să meargă pe drumul cel nou pregătit de
Domnul! Să ne rugăm pentru toți cei aflați
în structurile de conducere ale țării - frică de
Domnul, integritate.

Și nici timpul nu este al nostru - este un
talant dat de Domnul, pe care îl risipim cu
ușurință, ne fuge ca nisipul printre degete.
Să-L facem pe Isus Domn peste timpul
nostru, să avem pace în mijlocul furtunii,
să răscumpărăm vremea căci zilele sunt
rele, să intrăm în odihna Lui care ne păzește
sufletele.

– Să ne rugăm pentru PACEA și PROTECȚIA
României la granițe și în interior, pentru
INTEGRITATEA teritorială a țării. Să ne rugăm
pentru protecție față de atacuri împotriva
României - armate, teroriste, informatice,
economice, media sau la nivelul
comunicațiilor. Să ne rugăm pentru strategii
înțelepte de apărare și de securitate
națională și ca serviciile de siguranță
națională ale României să poată depista la
timp orice atentat, forme de terorism sau
acte de subminare a siguranței naționale.

Este decembrie din nou. Să-L alegem pe
Isus - Darul suprem al lui Dumnezeu pentru
noi, care a venit în lume ca să plătească
prețul imposibil pentru noi - pentru ca noi
să avem parte de veșnicie în Împărăția
Luminii.

– Să ne rugăm pentru relaţiile internaționale
ale României, pentru alianţele României
în contextul actual. Să ne rugăm pentru
alinierea României la axe de putere după
Voia Domnului. Să ne rugăm ca țara noastră
să își mențină deschiderea pentru Israel.

ACUM este vremea
alegerilor. Să alegem
să ne unim, să nu
mai lăsăm
dezbinarea să
facă ravagii
între noi - și
în Biserică,
dar și în țară.
Căci nu suntem în
necunoștiință de
tacticile celui rau - „divide et impera”- adică
divizează și stăpânește.

– Pentru expunerea și dezrădăcinarea
corupției din țară la nivele înalte, pentru
expunerea și anihilarea structurilor ascunse
de putere plantate în zone vitale ale țării.

Este vremea să ne unim în post și rugăciune
mai mult ca oricând pentru România, căci
de binele ei atârnă binele nostru. Este
vremea să trăim 2 Cronici 7:14 - noi toți,
împreună și să cerem de la Domnul milă,
Har, vremi de înviorare pentru România.
Să alegem să ne unim în fiecare zi
de vineri în post și rugăciune pentru
România (Ioel 2:1, 15)

– Să ne rugăm pentru LEGI drepte prin
care să fie stăvilit valul de întuneric în țara
noastră. Să ne rugăm pentru parlamentarii
români să recunoască fundamentele
creștine ale României și să le introducă în
legile țării, inclusiv in Constituția României.
– Să ne rugăm pentru protecția populației
și a țării de epidemii, de dezastre naturale
(furtuni destructive, inundații, secetă sau
fenomene meteo extreme, de cutremure
mari)- Ps 91. Să ne rugăm specific pentru
oprirea epidemiei de EBOLA.
Mirela Pețan
Coordonator al Rețelei de Rugăciune pentru
România

– Pe baza versetului 2 Cronici 7:14 și Daniel
9:5-19, să cerem iertare Domnului pentru
păcatele și fărădelegile românilor de azi
şi ale înaintaşilor noştri. Să cerem iertarea
și mila Sa care biruie judecata! Să cerem
curățirea prin sângele Domnului Isus
Hristos și vindecare pentru țara noastră.

Fii parte din Rețeaua de Rugăciune
pentru România! Fii parte din lucrarea pe
care o face Domnul în România! Fiecare
rugăciune e importantă, fiecare creștin
poate intra în această rețea! Important este
să fim cât mai mulți, în unitate, rugându-ne
pentru țara noastră.

Am învățat atâtea despre umblarea
creștină, despre trăirea creștină, dar unde
este puterea? De ce suntem așa de ușor de
intimidat, așa de ușor de divizat? Unde este
revelația unității, a tăriei și a autorității pe
care o avem în Domnul nostu Isus?

– Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor
al României. Să ne rugăm ca Domnul să
ridice izbăvitori pentru națiunea noastră
- oameni după inima Lui. Să ne rugăm…
Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA,
precum în cer, așa și pe pământ în România.

Punctele de rugăciune pentru România
sunt postate pe site-ul www.prayernet.ro și
se trimit în fiecare lună prin email sau poștă
la cei ce le doresc.

ACUM - este vremea alegerilor, să–L
alegem pe Domnul Isus ca DOMN, să-L
facem loc să domnească în inimile, în viețile
noastre, în viitorul nostru, în timpul nostru.
Să alegem să ne smerim, să ne recunoaștem

– Să ne rugăm pentru revărsarea puterii
Duhului Sfânt peste țară, pentru vestirea
Evangheliei și extinderea TREZIRII în
România, pentru ca secerișul Domnului să
fie strâns.

Ca să le puteți primi prin email sau poștă,
vă puteți înscrie prin site, puteți trimite un
email la prayernet@prayernet.ro sau puteți
să sunați la 0256 284913.
Domnul să binecuvânteze România!
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Divinația
film artistic

RECOMANDĂRI

luni, ora 22:00

LUNI 08 decembrie

MARȚI 09 decembrie

MIERCURI 10 decembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos 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 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Talk-show 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Pastorul contemporan
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Clubul descoperirilor științifice Program pentru copii 10:00 Ora de biologie
Documentar 10:30 Program religios (r) 11:30
Perspective eterne (r) Program religios 12:30
Mari isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Clubul descoperirilor științifice (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față Talk show
17:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show
18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel 00:30 Partener 01:00
Fundamente 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Strada copiilor
Program pentru copii 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență (r) Documentar
10:30 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Divinația (r) Film artistic
12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 13:00 Mapamond creștin (r) Știri 13:30
Oameni ai credinței (r) Documentar 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r)
Program străin 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 17:00 Mai mult decât vise – Khalil Documentar 17:30 Partener Etică în afaceri 18:00

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Etică în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Diaspora românească
04:00 Program religios străin 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Strada copiilor Program pentru copii 10:00 Mai
mult decât vise Khalil (r) Documentar 10:30
Program pentru minorități etnice Program
străin 11:00 Întoarcerea (r) Film artistic 12:30
Joni și prietenii (r) Program religios străin 13:00
De ce Israel (r) Din actualitate 13:30 Istoria
creștinismului Documentar 14:00 Partener
(r) 14:30 Club 700 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (r) 17:00 Dumitru Cornilescu 17:30 Ascendent 18:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon)
19:00 Cele trei credințe ale Ierusalimului
Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Oameni ai credinței Documentar
19:30 Program religios străin
21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

19:00 Istoria creștinismului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

telespectatori

Emisiune specială

Emisiune specială

Emisiune specială

22:00 Divinația Film artistic
23:30 Muzică

22:00 Întoarcerea Film artistic
23:30 Muzică

22:00 Neantul Film artistic
23:30 Muzică

seminar biblic

documentar

film artistic

17:00 Mai
mult decât
vise – Khalil

22:00 Neantul

JOI 11 decembrie

VINERI 12 decembrie

SÂMBĂTĂ 13 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea
cortului lui David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru
minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Voia lui Dumnezeu în
familie 09:00 Casa zburătoare 09:30 Strada
copiilor 10:00 Dumitru Cornilescu (r) Documentar 10:30 Program pentru minorități
etnice Program străin 11:00 Neantul (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
Din actualitate 13:30 Cele trei credințe ale
Ierusalimului (r) 14:00 Ascendent (r) Program
pentru tineri 14:30 Mesagerul 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) Program
străin 17:00 Înfruntând persecuția: creștinii
din Irak Documentar 17:30 Dincolo de bariere Mărturie 18:00 Program pentru femei
19:00 Misterioasa profeție din Isaia

00:00 Israel 00:30 Femeia creștină Program
pentru femei 01:00 Program pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Metanoia
Harvest 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, sex și relații de
durată 08:30 Adevăr și libertate 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Strada copiilor 10:00
Înfruntând persecuția: creștinii din Irak
10:30 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Într-o clipită (r) Film
artistic 12:30 Femei cu idealuri (r) Program
pentru femei 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
Știri 13:30 Misterioasa profeție din Isaia (r)
Documentar 14:00 Dincolo de bariere (r) Talkshow 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(r) Program străin 17:00 Pogorârea Duhului
Sfânt 17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și
liber în Hristos
19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Program religios 09:00 Casa zburătoare
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
O noua speranță (r) 12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Ierusalimului 14:00 Femeia
creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara
lui Iacov (r)
16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune

19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

religios străin

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

străin

Emisiune specială

Emisiune specială

23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

22:00 O nouă speranță Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

talk-show

O serie de emisiuni
sub genericul

Săptămâna darurilor
Şi în anul 2014 am dăruit împreună lumină la milioane de români. Datorită
vouă, telespectatorilor și partenerilor Alfa Omega TV, Cuvântul lui
Dumnezeu ajunge în tot mai multe
case de români din țară și străinătate.
În săptămâna 8-14 decembrie vă
invităm să urmăriți zilnic, de la ora
21, emisiunea specială, “Împreună
răspândim lumină” și să descoperiți
lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu
prin intermediul programelor Alfa
Omega TV, să-i cunoașteți pe cei care
stau în spatele camerelor și să întâlniți
telespectatori atinși de programele
difuzate în anul 2014.

Puterea rugăciunii

sâmbătă de la ora 17:30

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

08:00 Pastorul
contemporan

Documentar

18

Etică în afaceri Etică în afaceri

zilnic, 21:00

DUMINICĂ 14 decembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale Devoțional
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Cartea Cărților 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O
ușă deschisă pentru tine 12:00 Misiunea
John Militaru 12:30 Perspective eterne
13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Înțelepciune TV (r)
Program religios
16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Binecuvântare, blestem sau coinci17:00 Emisiune specială
dență Documentar
17:30 Inima închinării Program muzical
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Concert
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios 19:00 Mărturie (r)
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

21:00 ÎMPREUNĂ RĂSPÂNDIM LUMINĂ!

Emisiune specială

Emisiune specială
22:00 Program muzical

22:30 Cea mai scurtă cale spre casă Documentar
22:00 Life fine tuned Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

documentar

film artistic

film artistic

documentar

17:00
Înfruntând
persecuția:
creștinii din
Irak

22:00 O nouă
speranță

22:00 Life fine
tuned

22:30 Cea mai
scurtă cale
spre casă
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Slujindu-i pe alții din Parlamentul României

Din 9 decembrie
2012, sunt
Deputat de
Oradea în
Parlamentul
României,
o onoare
deosebită și o
de
responsabilitate
Deputat, Parlamentul României enormă pentru
oricine, cu atât mai mult pentru un copil al
lui Dumnezeu ce vrea să rămână credincios
valorilor pe care le are. Viața mea a fost un șir
de suișuri și coborâșuri, de momente de criză
profundă, dar și de bucurie nemărginită, constantă
fiind prezența și călăuzirea lui Dumnezeu.

Florica Cherecheș

Uitându-mă în urmă, pot spune acum că cea
mai adâncă vale din viața mea a fost de fapt
rampa de lansare pentru tot ce a urmat, a fost
testul credinței mele. Îi sunt recunoscătoare
lui Dumnezeu pentru că mi-a purtat de grijă,
pentru că mi-a dat putere să o iau de la capăt
de fiecare dată. Acest lucru m-a făcut să rămân
tânără în sufletul meu, să simt mereu bucuria unui
nou început și entuziasmul de a construi ceva
semnificativ, mi-a dat o energie nebănuită pentru
a lucra de dimineața până noaptea târziu.
Viața mea s-a desfășurat destul de liniar
până în 1991. M-am născut în 1960, am fost o
elevă silitoare, am mers la biserică. Am terminat
Facultatea de mecanică la Cluj Napoca în 1983 și
am fost angajată la Înfrățirea Oradea ca inginer.
M-am căsătorit în 1980 cu Aurel Toșa, violoncelist,
profesor la Liceul de artă Oradea. În 1982 s-a
născut primul nostru copil, Filip, iar în 1985, venea
pe lume surioara lui, Cristina.

această schimbare. Fiind femeie, sunt obișnuită
să mă gândesc în primul rând la binele celorlalți, al
familiei, al comunității din care fac parte.
Majoritatea românilor vor să vadă fețe noi în
politică, oameni integri, modele de urmat,
oameni care-și iubesc și-și slujesc țara și nu
așteaptă să fie slujiți de ea, oameni care caută
binele țării și al orașului din care provin, oameni
care pun suflet în ce fac. Mă număr și eu printre ei
și bucuria mea va fi când copiii mei vor vedea că
mama lor a lăsat o urmă a vieții trăite pe pământ,
realizări durabile în timp.

Sunt membru al Comisiei pentru învățământ,
știință, tineret și sport în Camera Deputaților,
și sunt preocupată de educația și formarea
copiilor noștri, a tinerilor, pentru a deveni
cetățeni responsabili care-și însușesc nu doar
informații și cunoștințe, dar și principii sănătoase
pentru viață. Am întâlniri cu profesori pentru a
înțelege care le sunt problemele și ce se poate face
pe plan legislativ pentru îmbunătățirea situației.
Interacțiunile cu specialiștii din cadrul ministerelor
în București și ai administrației locale în Oradea,
ajută la clarificarea unor probleme, la inițierea de
proiecte legislative și îmbunătățirea comunicării în
general. Interesul pentru promovarea şi repunerea
învãţãmântului profesional pe harta educaţionalã
a condus la stabilirea unei cooperãri strânse cu
experţi în educaţie din străinătate.

Preocupările mele sunt apoi legate de familie,
copii, adopție, pentru că am trecut prin multe
greutăți și înțeleg ce importantă e familia
formată din mamă și tată, nu doar să stea la baza
societății, dar și să contribuie la dezvoltarea
armonioasă a copiilor. Susținerea familiei este
de importanță majoră în orice stat, pentru că ea
stă la baza societății. În istorie s-a constatat că
Anul 1991 a fost unul de cotitură în viața mea,
care a răvășit acest traseu liniștit și previzibil și m-a atunci când familiile au fost puternice, societatea
a fost sănătoasă și a prosperat. România are
dus în ape tumultoase, tulburi și mare furtună.
acum ocazia, prin revizuirea Constituției, de
Furtuna a început gradual cu disponibilizarea
mea, în martie, apoi a urmat o sarcină neașteptată, a proteja familia de anumite devieri nefaste,
modificând definiția familiei din Art. 48. Am depus
punctul culminant fiind accidentul din 27
un amendament la Constituție, cerând ca noua
septembrie, în străinătate, al soțului meu, în urma
căruia și-a pierdut viața. Eram șomeră și însărcinată definiție să fie: „Familia se întemeiază pe căsătoria
liber consimțită între un bărbat si o femeie, pe
în luna a cincea cu Titus! În acel moment m-am
egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea
simțit părăsită, pustie, lovită și singurul lucru care
părinților de a asigura creșterea, educația si
mi-a mai rămas a fost credința că Dumnezeu
instruirea copiilor”. Astfel se va asigura un cadru
nu m-a părăsit și că într-adevăr se îngrijește de
legal propice dezvoltãrii armonioase a copiilor.
văduve și de orfani.
M-am recăsătorit, doi ani mai târziu, iar Dumnezeu
ne-a dat o fetiță împreună. Acum mă mândresc
cu cea mai mare avere a mea: soțul, cei patru
copii și cei patru nepoți! Am avut parte de multe
începuturi, fiind, pe rând, profesor de blockflöte,
traducător din limba engleză, apoi, după
concediul pentru îngrijirea celui de-al patrulea
copil, din nou în căutarea unui loc de muncă, iar
în 2000, am înființat și condus Asociația Integra
România, fiind director executiv până în 2012.
Am intrat în politică în 2008, devenind consilier
local, Președinte al Comisiei sociale, poziție
din care am putut să inițiez mai multe proiecte
benefice Oradei și m-am implicat cu entuziasm
în activități sociale și comunitare. În 2012 am
fost timp de 6 luni viceprimar, o mare onoare,
dar și o provocare pe care am tratat-o cu multă
responsabilitate, o experiență unică în felul ei.
Vreau să vă asigur că nu am ambiții politice
personale, ci sunt animată de dorința de a-mi
sluji țara și de a sprijini dezvoltarea ei și a orașului
meu drag. Mă implic în politică pentru că doresc
o schimbare și doresc să ajut să se întâmple

Activitatea mea parlamentară constă și în
susținerea de Declarații politice în Camera
Deputaților pe teme cum ar fi importanţa familiei,
situaţia copiilor abandonaţi şi regimul adopţiei,
susţinerea introducerii în programa şcolarã
a educaţiei pentru sãnãtate şi intensificarea
demersurilor pentru a preveni sarcinile nedorite
și avorturile, asigurarea dezvoltãrii durabile în
contextul exploatãrii gazelor de şist, situația
persoanelor cu dizabilități, cu autism, lupta
împotriva violenței în școli și în familie, etc. Sunt
membru al Grupului ecumenic de rugăciune
care se întrunește la Camera Deputaților în
fiecare săptămână și care organizează Micul dejun
cu rugăciune, un eveniment anual care aduce
împreună politicieni și personalități din toate
sferele, atât din țară, cât și din străinătate.
În urma identificãrii unor probleme, am formulat
întrebãri cãtre miniştrii de resort, pe teme
diverse cum ar fi finanţarea învãţãmântului
particular și confesional, activitatea zilierilor,
probleme apãrute în implementarea proiectelor
cu finanţare nerambursabilã, reabilitarea de
drumuri, modernizarea aeroportului din Oradea şi

realizarea unor conexiuni de transport mai bune
între Oradea şi Bucureşti, deblocarea posturilor din
creşe, munca la negru, dezvoltarea învățământului
profesional, etc.
Credința mea e că a fi în politică înseamnă
a avea onoarea de a-ți sluji țara și cetățenii
ei, a proteja Biserica și tânăra generație, a te
sacrifica pentru binele țării și al lumii întregi.
Înseamnă a nu te lăsa târât în dezbateri lipsite de
sens, urmărind un singur lucru și anume, să-ți
slujești țara cu orice preț și să-i reprezinți cu
cinste pe cei care au avut încredere în tine și
și-au dat votul. Este nu doar o oportunitate, dar o
datorie, pentru cei care au aceste principii, să se
implice în viața publică și politică, asigurând astfel
un viitor normal pentru copiii și nepoții lor.
Platon spune că: „Una dintre pedepsele pentru
refuzul de a participa la viața politică este că vei
sfârși prin a fi condus de inferiorii tăi”. Eu cred că
Domnul Isus ne-a chemat să fim sare și lumină
dar nu ne-a îngrădit deloc sfera de influență,
pentru că lumea din jurul nostru are nevoie de
gust și de strălucire. Este important ca cei care își
trăiesc viața în strânsă corelare cu principiile
creștine să nu se considere doar „călători” pe
acest pământ ci să se implice activ în viața
publică și politică. Crezul meu este însă că doar
aceia care nu își urmăresc niciun țel personal sau
de grup, niciun beneficiu personal sau putere, sunt
potriviți pentru aceste lucruri.
Biserica este chemată să își vadă de chemarea
ei, aceea de a educa copiii în spiritul învățăturilor
biblice, a pregăti tinerii pentru căsătorie, a fi alături
de cei nevoiași sau bolnavi, dar și a pregăti oameni
pentru viața publică, formându-le caracterul,
urmărindu-le performanța, încurajându-i și
trăgându-i la socoteală, atunci când e cazul. Astfel,
politica va fi îndreptată către nevoile cetățeanului
și societății de la momentul respectiv, va îndrepta
greșeli din trecut, va contribui la realizarea
unui mediu propice dezvoltării democrației, a
economiei de piață, în care oamenii să se simtă
proprietari, responsabili și respectați. Să faci ce ai
de făcut fără a te lăsa abătut din calea ta de tot
felul de interese personale sau de grup ale unora,
fără a te compromite, este dezideratul de bază al
oricărui creștin implicat în viața publică și politică.
Eu am luat-o de multe ori de la capăt în viață,
totdeauna într-un domeniu nou și am învățat în
timp să-mi înving teama de necunoscut, să accept
cele mai neașteptate provocări și să mă adaptez
lor. În definiția mea, succesul se bazează pe
credință în Dumnezeu, credință în noi înșine și
muncă, multă muncă! Am aplicat această rețetă
și a funcționat de fiecare dată. Nu trebuie să ne
pierdem optimismul, indiferent de circumstanțele
în care suntem sau ajungem la un moment dat.
Încercările sunt îngăduite în viața noastră ca
să ne întărească, să ne mărească credința, să
ne ajute să descoperim noi fațete ale propriei
personalități. O ușă închisă poate să însemne și
protecție de ceva rău ce ni s-ar putea întâmpla
sau că ni se pregătește altceva și mai bun. Să nu
o privim întotdeauna ca pe un eșec personal sau
ca pe sfârșitul carierei profesionale ci să privim cu
speranță și anticipare viitorul! Gândiți-vă că eu
am fost de două ori șomer iar azi sunt Deputat!
Dorința mea cea mai mare este să fiu pe placul
lui Dumnezeu prin tot ceea ce spun și fac, să
fac bine celor din jurul meu și țării mele și să
rămân credincioasă valorilor mele de căpătâi,
care mă definesc și mă reprezintă. Așa să mă ajute
Dumnezeu!
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Gaither și prietenii
program muzical

RECOMANDĂRI

vineri, ora 23:30

LUNI 15 decembrie

MARȚI 16 decembrie

MIERCURI 17 decembrie

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 01:00 Matur
și liber în Hristos 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 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Talk-show 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 08:00 Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Clubul
descoperirilor științifice Program pentru copii
10:00 Ora de biologie Emisiune didactica
10:30 Program religios (r) 11:30 Perspective
eterne (r) Program religios 12:30 Mari isprăvi
(r) Program religios străin 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu 13:30 Israel
și Biblia Documentar 14:00 Inima închinării
(r) Program muzical 14:30 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Clubul
descoperirilor științifice (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
Talk show 17:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 De ce Israel 00:30 Partener 01:00
Fundamente 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Program pentru minorități etnice
04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Strada copiilor 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar 10:30 Program pentru minorități etnice
Program străin 11:00 Sheffey (r) Film artistic
12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 13:00 Mapamond creștin (r) Știri 13:30
Isus, evreul Documentar 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) Talk-show 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor (r) Program străin 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) Program străin 17:00 Mai mult
decât vise – Khosrow Documentar 17:30
Partener Etică în afaceri 18:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori 00:30 Ascendent Program
pentru tineri 01:00 Etică în afaceri 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Diaspora
românească Program străin 04:00 Program
religios străin 04:30 Muzică 05:00 Videotext

19:00 Isus, evreul Documentar
19:30 Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sheffey Film artistic
23:30 Muzică

mentar

23:00 Slujitor al lui Hristos Documentar
23:30 Muzică

19:00 Mai mult decât un miracol Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

Ca lucrare de media creștină, Alfa
Omega TV intră în contact cu numeroase organizații, biserici, lideri
spirituali, mișcări de trezire și rugăciune, proiecte, conferințe, întâlniri si
inițiative creștine. Am avut ocazia să
fim martori la ceea ce Domnul desfășoară în acest sezon în România. În
această emisiune vă prezentăm cum
am perceput pulsul lucrării Domnului
în România în 2014. O emisiune retrospectivă a principalelor evenimente
din anul ce se încheie, joi la ora 21.

Puterea rugăciunii

sâmbătă de la ora 17:30

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viața lui Isus Film artistic
23:30 Muzică

desene animate

documentar

film artistic

22:00 Viața
lui Richard
Wurmbrand

22:00 Viața lui
Isus

retrospectivă

Lumină în întuneric
Retrospectiva 2014

telespectatori

15:00 Cartea
Cărților (r)

JOI 18 decembrie

VINERI 19 decembrie

SÂMBĂTĂ 20 decembrie

DUMINICĂ 21 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Voia lui Dumnezeu în familie 09:00
Cartea Cărților 09:30 Strada copiilor 10:00
Triumf asupra terorii (r) 10:30 Program
pentru minorități etnice 11:00 Viața lui Isus
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30 Mai mult decât un miracol
Documentar 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Strada
copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Timișoara spirit de neuitare Documentar
17:30 Dincolo de bariere Mărturie 18:00

00:00 Israel Din actualitate 00:30 Femeia
creștină Program pentru femei 01:00 Program
pentru femei Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Perspective
eterne- Program religios 04:00 Club 700
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Dragoste, sex și relații
de durată Seminar biblic 08:30 Adevăr și
libertate 09:00 Cartea Cărților 09:30 Strada
copiilor 10:00 Timișoara spirit de neuitare
(r) 10:30 Program pentru minorități etnice
11:00 Life fine tuned (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Misterioasa profeție din Isaia 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
Cărților 15:30 Strada copiilor 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Prin porțile splendorii
17:30 Femeia creștină 18:00 Matur și liber
în Hristos

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Program religios 09:00 Cartea Cărților
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program pentru
copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00
Cerul așteaptă 12:30 Rădăcini și reflecții
(r) 13:00 Israel (r) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Ierusalimului 14:00 Femeia
creștină (r) 14:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 15:00 Cartea Cărților 15:30 Scara
lui Iacov

00:00 Mapamond creștin Știri 00:30 Puterea rugăciunii Program religios 01:00 Conferință
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 03:00 Misiunea John Militaru (r) 03:30
Cristos pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților 09:30 Înțelepciune TV 10:00 Ora de
biologie 10:30 Serviciu religios 11:00 Casa
din Betania 11:30 O ușă deschisă pentru
tine 12:00 Misiunea John Militaru 12:30
Perspective eterne 13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
15:00 Cartea Cărților 15:30 Înțelepciune TV

Program pentru femei

19:00 Misterioasa profeție din Isaia
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC RETROSPECTIVA ANULUI 2014
23:00 Secția de poliție Film serial
23:30 Muzică

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

Documentar
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19:00 Istoria creștinismului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Viața lui Richard Wurmbrand Docu-

06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Restaurarea cortului
lui David (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 Mai mult
decât vise – Khosrow Documentar 10:30 Program pentru minorități etnice Program străin
11:00 Viața lui Richard Wurmbrand 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Istoria creștinismului 14:00 Partener
(r) 14:30 Club 700 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Strada copiilor (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Triumf asupra terorii 17:30
Ascendent 18:00 Restaurarea cortului lui
David (cu Iosif Țon)

joi, 21:00

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Cerul așteaptă Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

16:00 Cuvântul ce schimbă o națiune
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Rugăciune pentru Israel Program religios
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

Program religios

Mijlociu

străin

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un motiv să cânți Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical Program muzical
22:30 Împletind firul vieții Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

sexualității

sexualității

documentar

film artistic

film artistic

program religios

17:00
Timișoara
spirit de
neuitare

22:00 Cerul
așteaptă

22:00 Un
motiv să cânți

11:30 O ușă
deschisă
pentru tine
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Decizii pentru o
familie sănătoasă
Când ne gândim
la o familie
sănătoasă, ce ne
vine în minte?

de Lucian Oniga
Lider, Fundația Peniel

1. Toţi membrii
familiei se simt
în siguranţă
să gândească
pentru ei înşişi.

2. Toţi sunt încurajaţi să vorbească, ştiind că
vorbele lor sunt ascultate şi preţuite.
3. Toţi se simt în siguranţă să-şi exprime
sentimentele.
4. Toţi se simt legaţi unul de altul într-un
mod profund. Conectarea este o nevoie
umană de bază. Când oamenii nu se simt
conectaţi, foarte probabil că vor dezvolta
diferite alte dependenţe (mâncare, alcool,
droguri, prieteni nepotriviţi). Pentru
a dezvolta legături profunde cu alte
persoane, împărtăşeşte experienţe, lucruri
intime şi atingeri semnificative.
5. Proprietatea personală a vieţii este
respectată de către toţi membrii familiei.
Fiecărei persoane i se asigură “spaţiul”
necesar şi este tratată cu respect. (Daryel
Erickson)
Dr. Stinett, după ce a studiat şi intervievat
3.000 de familii, a găsit că membrii
familiilor puternice şi durabile au 6
calităţi principale: sunt devotaţi unii
altora; petrec timp împreună; au o bună
comunicare familială; îşi exprimă aprecierea
pe care o au unii faţă de alţii; au un
angajament spiritual; sunt gata să rezolve
problemele în situaţii de criză.
Dr. Paul Lee crede că sănătatea unei familii
este garantată de claritatea conducerii
parentale, un climat cald, afectuos şi
plin de apreciere, autonomie şi creştere,
o comunicare pozitivă, clară şi directă,
competenţe în viaţă şi abilităţi manageriale,
precum și de conectare. Un alt specialist,
John Coblentz, susţine că o familie creştină
sănătoasă are părtăşie în jurul mesei, se
închină împreună, se joacă împreună și se
implică în procesul de educare a copiilor.

COMUNICAREA ÎN FAMILIE
În absenţa comunicării, existenţa oricărei
relaţii este imposibilă. Cele mai des
întâlnite zece probleme conjugale sunt:
eşecul în comunicare, lipsa obiectivelor şi
a intereselor comune, incompatibilitatea
sexuală, infidelitatea, pierderea
entuziasmului şi a bunei dispoziţii în
cadrul relaţiei, banii, conflictele în legătură
cu copiii, consumul de alcool şi droguri,
probleme legate de drepturile femeilor,
precum și rudele. (sondaj „Redbook” Nancy L. Van Pelt, Secretele comunicării,
Bucureşti: Viaţă şi sănătate, 2003)

Comunicarea este aspectul principal
în căsătorie, și e important ca ea să
funcționeze bine. Principalele cauze ale
eşecului în comunicare sunt: ignoranţa
în ce priveşte tehnicile de comunicare,
teama de respingere sau de a fi jignit,
imaginea de sine nesănătoasă care duce la
reprimarea ideilor şi sentimentelor, precum
și experienţe negative anterioare.
Comunicarea este trimiterea şi primirea
unui mesaj de la o persoană la alta în
aşa fel încât să fie clar înţeles de ambele
părţi. (Stan Dekoven - Costin Nemţeanu,
Comunicare sau înstrăinare? Bucureşti:
Gnosis, 1996). Într-o comunicare bună
trebuie să se realizeze două lucruri: să
înţelegi şi să fii înţeles. Asta implică un
proces complex, cu o mulţime de factori.
TIPURILE COMUNICĂRII
1. Comunicarea verbală (conținutul) – 7%;
este elementul cel mai slab în definirea
relaţiilor.
2. Comunicarea non-verbală – ton
(38%), gesturi, mimica, mişcările trupului,
aparenţa fizică, îmbrăcămintea, tunsoarea,
folosirea cosmeticelor, modul de aşezare/
poziţionare etc (55%).
3. Comunicarea contextuală – unde și
cine suntem, în ce circumstanţă, în ce stare.
4. Comunicarea prin „dublu mesaj” sau
„pe două niveluri” – una spun şi alta
sunt, una simt şi alta spun; este folosită
de „actori” care se joacă cu propriile lor
sentimente, ducând în eroare şi pe alţii.
Discutaţi cu partenerul aceste tipuri de
comunicare şi întrebați-l cum vă percepe
comunicarea. Fiţi gata să vă schimbaţi
pentru a comunica eficient!
REGULI PENTRU REALIZAREA UNEI
COMUNICĂRI EFICIENTE
1. Când comunici, ţine cont de
discrepanţele dintre comunicarea verbală şi
cea non-verbală.
2. Comunicarea se va face în ambele
sensuri: dai–primeşti, şi invers.
3. Respectă unicitatea celorlalţi.
4. Adoptă o comunicare deschisă (fii
transparent şi deschis, dar nu aşa de
deschis încât să-ţi pierzi identitatea).
5. Caută să înţelegi ce se întâmplă în viaţa
partenerului dincolo de cele 5 simţuri, ce
e dincolo de râs, zâmbet, deprimare, plâns
sau tăcere?
6. Renunţă la idei preconcepute şi ascultă
cu atenţie – cu cât vom
asculta mai bine, cu
atât vom comunica mai
profund.

CONFLICTUL ŞI REZOLVAREA SA
Conflictul este o parte naturală a creşterii
noastre şi a vieţii de familie. Suntem
fiinţe umane, cu dorinţe, idei, atitudini,
nevoi, sentimente, comportamente,
temperamente şi scopuri proprii; când
acestea diferă, poate interveni conflictul.
Conflictele în sine nu sunt o problemă,
ci reacţiile noastre faţă de ele. În multe
cazuri, cuplurile nu abordează deschis
conflictele, pentru că nu i-a învăţat nimeni
cum să o facă şi, ca rezultat, conflictele sunt
îngropate şi pot ieşi la iveală mai târziu,
împiedicând dezvoltarea normală a relaţiei.
Însă o veste bună: conflictele oferă
oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiei!
Între ce atitudini putem opta atunci când
ne confruntăm cu conflictul? Există câteva
posibilităţi:
1. Retragerea – când ai tendinţa de
a vedea conflictul ca inevitabil şi de
nerezolvat, s-ar putea nici să nu încerci,
ci să te retragi, părăsind fizic sau mental
locul scenei. Este o abordare care nu duce
la dezvoltarea relaţiei; poate fi utilă numai
dacă este un pas spre calmare înainte de
rezolvarea problemei, caz în care trebuie
luat angajamentul clar şi specific de a
discuta şi rezolva conflictul.
2. Câştigarea – e o abordare care intervine
când pui propriile interese pe primul
loc şi vrei să câştigi indiferent de cost.
Este abordarea la care recurg mai ales
personalităţile dominante. Rezultatul ei
presupune atingerea scopului cu preţul
sacrificării relaţiei.
3. Cedarea – e abordarea care sacrifică
scopurile personale pentru evitarea
conflictului; se întâlneşte mai ales la
personalităţile neconfruntative.
4. Compromisul – intervine când fiecare
lasă ceva de la el pentru atingerea
acordului. Poate implica sacrificarea unor
valori proprii.
5. Rezolvarea – este abordarea care
întăreşte relaţia. La rezolvarea conflictului
se ajunge prin respectarea modelului de
autoritate stabilit de Cristos. Fiecare aduce
perspectiva lui Dumnezeu în situaţia dată,
iar cuvântul final îl are soţul în calitate de
cap al familiei. De asemenea, contează
respectarea regulilor de comunicare
adecvată în cazul unui conflict.
Aveti grijă la priorităţi şi nu întrerupeţi
comunicarea nici o clipă!

7. Fii pozitiv în
comunicare. Dacă nu ai de
spus ceva care încurajează,
aduce clarificare,
stimulează cunoaşterea,
mai bine taci.
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Secrete ascunse în zăpadă
film artistic

RECOMANDĂRI

duminică, ora 22:00

LUNI 22 decembrie

MARȚI 23 decembrie

MIERCURI 24 decembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Verdictul științei: Creație! (r) Talk-show 01:00
Matur și liber în Hristos (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 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Talk-show
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
08:00 Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Strada copiilor de
Crăciun Program pentru copii 10:00 Ora de
biologie Emisiune didactică 10:30 Program
religios (r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30
Mari isprăvi (r) Program religios străin 13:00
Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul Mijlociu
13:30 Israel și Biblia Documentar 14:00 Inima
închinării (r) Program muzical 14:30 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor de Crăciun (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30 Față
în față Program religios 17:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show 18:00 Fundamente

00:00 De ce Israel Din actualitate 00:30
Partener Etică în afaceri 01:00 Fundamente
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Program pentru minorități etnice Program străin 04:00 InTouch (cu
Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 Școala Internațională de echipare
09:00 Cartea Cărților 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență (r) 10:30 Program pentru
minorități etnice (r) 11:00 Strada sfântului
(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00
Mapamond creștin (r) Știri 13:30 Misterioasa
profeție din Isaia 53 (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Descoperiri din Biblie (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (r) 17:00 Crăciun dezvăluiri Documentar 17:30 Partener 18:00 Etică în afaceri

00:00 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori 00:30 Ascendent Program pentru
tineri 01:00 Etică în afaceri Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 04:00
Program religios străin 04:30 Muzică 05:00

Seminar biblic

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
Documentar
19:30 Program religios străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strada sfântului Film artistic
23:30 Colinde

19:00 Betleemul și nașterea lui Isus
Documentar

19:00 Recensământul și steaua Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii de Crăciun Program

telespectatori

religios străin

artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Stagecoach Santa Film artistic
23:30 Colinde

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Darul perfect Film artistic
23:30 Colinde

program muzical

documentar

documentar

17:00 Crăciun
dezvăluiri

17:00 Ieslea
din Betleem

Film artistic

Secrete ascunse în
zăpadă
În această dimineață de vineri, elevii
de la Liceul Eastbrook ajung la școală
să își dea ultimul examen înainte de
vacanța de Crăciun. Dar ceea ce a început ca o fulguială de decembrie s-a
transformat repede într-o furtună de
zăpadă amenințătoare și școala este
închisă timp de o zi. Filmul vorbește
despre aspecte importante cu care se
confruntă familiile și tinerii din ziua
de azi, probleme precum: imaginea
de sine, relația cu părintii, crize de
identitate, faliment și căutarea de
răspunsuri la întrebările vieții.

Puterea rugăciunii

20:30 O parabolă în ajun de Crăciun Film

14:00 Inima
închinării (r)

duminică de la ora 14:00

JOI 25 decembrie

VINERI 26 decembrie

SÂMBĂTĂ 27 decembrie

DUMINICĂ 28 decembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Seminar biblic (cu Iosif
Țon) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale Devoțional 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 08:00
Program religios de Crăciun 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Prințul păcii 10:00 Bastonașe
de Crăciun Documentar 10:30 Străinul 11:00
Darul perfect (r) 12:30 Călătoria (r) Program
religios străin 13:00 Decupaj din realitate (r)
Din actualitate 13:30 Recensământul și steaua (r) Documentar 14:00 Ascendent (r) Program
pentru tineri 14:30 Mesagerul Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Prințul păcii (r) Program pentru copii

00:00 Israel 00:30 Femeia creștină 01:00
Program religios de Crăciun 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Metanoia Harvest
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 08:00 Program religios de Crăciun
08:30 Adevăr și libertate 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Comoara de Crăciun a lui
Micah 10:30 Străinul 11:00 Alegerea Sarei
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Bucuria Craciunului
Program special 14:00 Dincolo de bariere
(r) Talk-show 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Comoara de Crăciun a lui Micah (r)

00:00 Jerusalem dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Conferință 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 O ușă deschisă
pentru tine (r) 03:30 Casa din Betania (r)
04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Program religios 09:00 Cartea Cărților
09:30 Martin și pomul divin 10:00 Un Moș
Crăciun adevărat 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 Străinul perfect (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel (r) 13:30
Momente liniștite de Crăciun (r) Program
special 14:00 Femeia creștină (r) 14:30
InTouch (cu Charles Stanley) 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Martin și pomul divin

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Puterea rugăciunii (r) 01:00 Conferință (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
Devoțional 07:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea Cărților
09:30 Un cadou de Crăciun 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O
ușă deschisă pentru tine 12:00 Misiunea
John Militaru 12:30 Perspective eterne
13:30 Gaither și prietenii (r) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r)
15:30 Program pentru copii de Crăciun

16:00 Concert Crăciun
17:00 Povestirea nașterii Mântuitorului
Documentar

16:00 Concert Crăciun
17:00 O parabolă în ajun de Crăciun (r) Film
artistic
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Videotext 06:00 Muzică 06:45 Întrebări
esențiale Devoțional 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Seminar biblic (cu Iosif
Țon) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Mihail
Vizitatorul 10:00 Istoria lui Isus, născut sub
o stea 10:30 Program pentru minorități
etnice 11:00 Stagecoach Santa (r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Betleemul și nașterea lui Isus 14:00
Partener (r) 14:30 Club 700 15:00 Cartea
Cărților (r) 15:30 Mihail Vizitatorul (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) Program străin 17:00 Ieslea din
Betleem Documentar 17:30 Ascendent 18:00
Seminar biblic (cu Iosif Țon)

duminică, 22:00

17:30 Femeia creștină Program pentru femei
18:00 Program religios de Crăciun
19:00 Momente liniștite de Crăciun Program special
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

16:00 Conferință
17:00 Darul de Crăciun Program special
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Program religios de Crăciun Program
19:00 Străinul Film serial
19:30 Viața de dincolo de moarte Program

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Mărturie (r)
19:30 Viața de dincolo de moarte 2 Program

religios străin

religios străin

20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

17:30 Dincolo de bariere Mărturie
18:00 Program religios de Crăciun
19:00 Bucuria Crăciunului Program special
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

religios străin

televiziunii

străin

Mijlociu

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Noaptea împăcării Film artistic
23:30 Colinde

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Străinul perfect Film artistic
23:30 Gaither și prietenii de Crăciun

20:30 Ospăț cu mană Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Crăciunul cu C mare Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

străin

sexualității

sexualității

20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

Program muzical

religios

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secrete ascunse în zăpadă Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

program special

documentar

film artistic

program religios străin

19:00 Bucuria
Crăciunului

17:00
Povestirea
nașterii
Mântuitorului

19:00 Străinul

19:30 Viața
de dincolo de
moarte
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UN CRĂCIUN ÎN FAMILIE,
ALĂTURI DE ALFA OMEGA TV

E

ste o vreme a alegerilor! Este o vreme în care poți și
tu să Îl primești pe Isus ca Domn în viața ta. De acest
Crăciun, alege-L pe Isus și dă-I Lui darul cel mai de
preț, inima ta. În acest an alege Alfa Omega. Petrece alături
de noi Sărbători binecuvântate, lasă-te inspirat și încurajat
de programe creștine, filme, documentare, desene animate,
pregătite cu drag. De acest Crăciun, alege și tu Alfa Omega!

viața lui este dată peste cap de
o întâlnire întâmplătoare cu un
om fără casă pe nume Michael.
Aducându-l pe Michael în casa
lui pentru a se adăposti și pentru
a se încălzi, Simon are o inimă
bună și îl angajează pe postul
de asistent. Însa Simon are parte
de o mare surpriză când află
povestea originilor lui Michael.

RECENSĂMÂNTUL ȘI STEAUA

STRADA SFINȚILOR

Fim artistic - Luni, ora 22:00
Urmăriți o poveste clasică,
pentru întreaga familie. Vă
invităm să mergem pe urmele
lui Percy, un om bun, dar care
s-a pierdut printre bogățiile
acestei lumi și a neglijat cea mai
de preț avuție, familia. Ajunul
Crăciunului a sosit și îl găsește
pe Percy din nou în biroul său,
îngropat în muncă, încălcându-și
promisiunea de a ajunge acasă
pentru cina tradițională de
Crăciun. A fost avertizat repetat
să-și schimbe atitudinea, însă
acum e prea târziu. Consecințele
faptelor îl urmează și Percy
pierde totul din cauza unui
accident de mașină: familia,
slujba, casa. Paralizat, în scaun
cu rotile, ajunge cerșetor pe
Strada Sfinților. Acolo el găsește
lumina și își schimbă viața.

Documentar - Miercuri, ora 19:00
Film artistic - Miercuri, ora 20:30
E Ajunul Crăciunului în
suburbiile din Chicago și un
șofer de taxi plictisit mai ia, fără
tragere de inimă, încă o cursă.
Clientul cere să fie dus la un
pod și taximetristul în curând
bănuiește că pasagerul lui vrea
să se sinucidă. Într-o încercare
de a ajuta, șoferul de taxi
invocă scuze pentru a prelungi
drumul, în timp ce încearcă să
se apropie de pasagerul lui. Pe
măsură ce noaptea se lasă, harul
lui Dumnezeu își face simțită
prezența și pătrunde în inimile
pustii ale celor doi.

Explorați circumstanțele
misterioase ale nașterii lui
Hristos în acest documentar
care ne spune povestea primului
Crăciun. Iosif și Maria au pornit
spre Betleem să se înscrie,
din ordinul împăratului Cezar
Augustus. Acest recensământ
i-a pus în încurcătură pe istorici,
care încearcă să împace Biblia cu
istoria scrisă. Dovezile privitoare
la acest lucru sunt atât ciudate,
cât și pline de profunzime.
Misterele continuă odată cu
apariția stelei care anunță
nașterea Regelui Iudeilor. Ce
era în realitate steaua? Cum
arăta? Când a apărut? Magii au
văzut-o și au venit la Ierusalim
să Îl găsească pe Isus. În acest
documentar vom cerceta steaua,
așa cum au făcut-o și magii,
pentru a înțelege mai bine
semnificația Crăciunului.

STAGECOACH SANTA

DARUL PERFECT

Film artistic - Miercuri ora, 22:00

Film artistic - Marți, ora 22:00
După pierderea fermei familiei,
Thompsonii se îndreaptă spre
vest pentru un nou început.
Lupta lui John de a oferi sprijin
financiar pentru familia sa
este susținută de credința
copilărească a fiului său. Micuțul
îi încurajează pe toți cei cu care
se întâlnește să ia în considerare
adevărata semnificație a
Crăciunului.
După o vizită misterioasă în
orele întunecate ale Ajunul
Crăciunului, chiar John începe
să vadă că problemele lui sunt
temporare și că de Crăciun chiar
se întâmplă minuni.

O PARABOLĂ ÎN AJUN DE CRĂCIUN

Cum ar fi ca lumea să dea o
petrecere de ziua ta și tu să nu
fii invitat? O școlăriță răsfățată,
o mamă epuizată și un tânăr
pastor fără experiență și fără
perspectivă fac cunoștință cu
un om deosebit, prietenos
și misterios. Acesta le aduce
un mesaj despre prietenie,
dedicare și despre adevărata
semnificație a Crăciunului.

MIHAIL VIZITATORUL

Pentru copii - Miercuri, ora 09:30
Simon câștiga destul de mult din
meseria de cizmar, până când

prunc născut în iesle.

BASTONAȘE DE CRĂCIUN

Pentru copii - Joi, ora 10:00
„Doar cele mai bune vor fi
acceptate”, spune bombonarul
în timp ce amestecă și învârte
cu entuziasm în bolul în care se
află ultima lui creație. „Doar cele
mai bune pentru Rege”. Pășind
prin zăpadă în noapte, August
este sigur că a reușit să facă cele
mai bune cadouri de Crăciun
pentru familia regală. Dar un
accident care are loc în fața
catedralei îl învață pe August că
singurul dar perfect de Crăciun
este darul lui Isus. August învață
lecția dragostei și a umilinței, în
timp ce bastonașele sale devin
un simbol al Crăciunului pentru
oameni din întreaga lume. Copii
de toate vârstele se vor bucura
să descopere semnificația
bastonașelor în această poveste

delicioasă de Crăciun.

STRĂINUL PERFECT

Film artistic - Vineri, ora 22:00
Nikki Cominsky este o avocată
de succes, preocupată de viața
ei care nu este atât de perfectă.
Într-o zi, primește o invitație
la cină de la Isus din Nazaret.
Gândindu-se că este o glumă,
răspunde totuși invitației, iar
seara se dovedește a fi cu totul
deosebită. Astfel, Nikki are parte
de o seară plină de întrebări și
descoperiri, alături de un bărbat

PRINȚUL PĂCII

Desene animate - Joi, ora 09:30
“Slavă lui Dumnezeu în locurile
prea înalte și pace pe pământ
între oamenii plăcuți Lui”, au
strigat îngerii când au vestit
nașterea Mântuitorului. Păstorii
s-au bucurat când L-au găsit
culcat în iesle, magii I s-au
închinat și I-au adus daruri și
întreaga lume L-a întâmpinat în
acea zi pe Prințul Păcii. Un desen
animat captivant care prezintă
nașterea Domnului Isus Hristos,

pe care nu îl va uita niciodată.

CRĂCIUNUL CU C MARE

Film artistic - Sâmbătă, ora 22:00
Crăciunul a fost întotdeauna un
sezon al bucuriei și al tradițiilor
în micul orășel Trapper Falls,
orașul natal al primarului Dan
Reed. Alături de fratele lui Greg,
împodobesc orașul pentru
Crăciun, concentrându-se pe
scena nașterii. Când Mitch
Bright, rivalul lui Dan se întoarce
acasă după 20 de ani, consideră
o ofensă scena creștină a nașterii
Mântuitorului.
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Inima închinării
Program muzical

RECOMANDĂRI

Luni, ora 14:00
Luni 29 decembrie

Marţi 30 decembrie

0:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Matur și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Program pentru minorități etnice 04:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: Jim Elliot
10:00 Ora de biologie 10:30 Program religios
(r) 11:30 Perspective eterne (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r) Știri
din Orientul Mijlociu 13:30 Israel și Biblia 14:00
Inima închinării (r) 14:30 Ospăț cu mană (cu
Perry Stone) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Eroii luminii: Jim Elliot 16:00 Teleshopping
16:30 Față în față 17:30 Verdictul științei:
Creație! 18:00 Fundamente

00:00 De ce Israel (r) 00:30 Partener
(r) 01:00 Fundamente (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Program pentru

19:00 Misterioasa profeție din Isaia 53
Documentar
19:30 Program religios străin Program religios
străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Salvat prin har Film artistic

23:30 Colinde

Miercuri 31 decembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Ascendent (r)
01:00 Etică în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul
minorități etnice 04:00 InTouch (cu Charles și Viața (r) 03:00 Program pentru minorități
Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
etnice 04:00 Program religios străin 04:30 Mu06:00 Muzică 06:45 Întrebări esențiale
zică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 08:00 Restaurarea cortului
Școala Internațională de Echipare 09:00
Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: William lui David (cu Iosif Țon) 09:00 Cartea Cărților
Tyndale 10:00 Binecuvântare, blestem sau 09:30 Eroii luminii: Corrie Ten Boom 10:00
coincidență 10:30 Program pentru minoStrăinul (r) 10:30 Program pentru minorități
rități etnice 11:00 Salvat prin har 12:30
etnice 11:00 Secretele lui Jonathan Sperry
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De ce
creștin (r) 13:30 Misterioasa profeție din
Israel (r) 13:30 Istoria creștinismului (r)
Isaia 53 (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! 14:00 Partener (r) 14:30 Club 700 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Eroii luminii: Corrie
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer)15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Eroii Ten Boom (r) 16:00 Teleshopping 16:30
luminii: William Tyndale (r) 16:00 TelesProgram pentru minorități etnice (r) 17:00
hopping 16:30 Program pentru minorități Străinul 17:30 Ascendent 18:00 Restauraetnice (r) 17:00 Străinul 17:30 Partener
rea cortului lui David (cu Iosif Țon)
18:00 Etică în afaceri
19:00 Viața de dincolo de moarte Documentar
19:00 Istoria creștinismului Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
telespectatori
22:00 Secretele lui Jonathan Sperry Film
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
artistic
23:00 Slujitor al lui Hristos Documentar
22:00 Un alt străin perfect Film artistic
23:30 Colinde
23:30 Colinde

Film artistic

documentar

Talk-show

22:00
Salvat prin
har

23:00
Slujitor al lui
Hristos

00:30
Ascendent (r)

Joi 1 ianuarie

Vineri 2 ianuarie

00:00 Israel (r) 00:30 Femeia creștină (r)
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Perspective
eterne (r) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, sex și relații de
durată 08:30 Adevăr și libertate 09:00
Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: Povestea
lui Samuel Morris 10:00 Străinul 10:30
Program pentru minorități etnice 11:00
Scrisori către Dumnezeu (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Viața de dincolo de moarte (r) 14:00
Dincolo de bariere (r)14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
16:00 Ecuația credinței Film artistic
Cărților (r) 15:30 Eroii luminii: Povestea lui
17:30 Dincolo de bariere Mărturie
18:00 Program pentru femei Program pentru femei Samuel Morris
19:00 Viața de dincolo de moarte Docu16:00 Sortit să se nască Film artistic
mentar
19:30 Club 700 Program religios străin
17:30 Femeia creștină Program pentru femei
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
18:00 Matur și liber în Hristos Seminar biblic
19:00 Viața de dincolo de moarte Docuteleviziunii
20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei mentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
23:00 Străinul Film serial
religios străin
23:30 Colinde
20:00 Israel Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Scrisori către Dumnezeu 03:00 Clancy Film
artistic 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 08:00 Program religios
special 09:00 Cartea Cărților 09:30 Eroii luminii: Povestea lui Augustin 10:00 Cea mai
scurtă cale spre casă 11:00 Jimmy 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Viața de dincolo de moarte (r) 14:00
Ascendent (r) 14:30 Mesagerul Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Cântecul lui Alabastru

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Darul lui Elizabeth Film artistic
23:30 Gaither și prietenii Program muzical

Știri din Orientul Mijlociu

Jerusalem Dateline
Ultimul capitol al istoriei va fi scris
în Ierusalim. Statul Islamic amenință
Occidentul. Un președinte iranian
anunță o amenințare nucleară. Un
bețiv turc are un vis în Mecca. Un
cuplu evreiesc din Brooklyn aterizează
pe aeroportul din Tel-Aviv. Ce
legătură este între aceste evenimente
ce par atât de deconectate? În acest
program de știri, corespondentul CBN
Chris Mitchell prezintă Ierusalimul ca
fiind epicentrul și intersecția dintre
lumea spirituală cu lumea politică și
lumea supranaturală. Un program
despre actualitățile din Israel și
Orientul Mijlociu.

InTouch

vineri de la ora 19:30

Sâmbată 3 ianuarie

Duminică 4 ianuarie

00:00 Jerusalem dateline (r) 00:30 Inima
închinării (r) 01:00 Conferință Rugul Aprins
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 O
ușă deschisă pentru tine (r) Program religios
03:30 Casa din Betania (r) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Program religios 09:00 Cartea
Cărților 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Program
pentru copii 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 Darul lui Elizabeth (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r)13:00 Israel (r) 13:30 Viața de
dincolo de moarte (r) 14:00 Femeia creștină
(r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Scara
lui Iacov (r)

0:00 Mapamond creștin (r) 00:30 Puterea
rugăciunii (r) 01:00 Conferință (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John
Militaru (r) 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea Cărților 09:30 Înțelepciune
TV 10:00 Ora de biologie 10:30 Serviciu
religios 11:00 Casa din Betania 11:30 O
ușă deschisă pentru tine 12:00 Misiunea
John Militaru 12:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 13:30 Gaither
și prietenii (r) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Înțelepciune TV (r)

16:00 Conferință
17:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență (r) Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferință Rugăciune pentru Israel

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Emisiune specială
17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Secția de poliție (r) Film serial
19:00 Mărturie (r)
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:00 Jerusalem Dateline Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical
22:30 Dovezi ale existenței Raiului Docum.
22:00 Crezul apostolic Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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Sâmbătă, 20:00

sexualității

Program religios

documentar

documentar

documentar

19:30
Club 700

08:00
Dragoste, sex
și relații de
durată

22:00
Crezul
apostolic

22:30
Dovezi ale
existenței
Raiului
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INTRĂ ÎN NOUL AN

ALĂTURI DE ALFA OMEGA TV
Intră în anul 2015 alături de Alfa Omega. Și în acest an te
așteaptă povești de viață extraordinare și emoționante, povești
ale speranței și credinței. De sărbători, rămâi cu noi și vei face
cunoștință cu oameni obișnuiți, care prin Harul lui Dumnezeu, au
trăit vieți neobișnuite. Oameni deosebiți care au descoperit calea de
la îndoială la credință, de la teamă la curaj, de la moarte la viață din
belșug, de la eșec la restaurare. De sărbători, alege Alfa Omega!

STRĂINUL
Serial - Marți și miercuri, ora 17:00

Străinul răspunde la o întrebare
provocatoare: ce s-ar întâmpla
dacă Isus ar trăi printre noi
azi? Seria pune în scenă
momente biblice cunoscute,
începând cu un tânăr care
fuge de acasă și ajunge să
locuiască pe străzi (fiul risipitor)
până la crainicul unui talkshow radio care ridiculizează
credința ascultătorilor lui
(întruchipându-l pe Toma
necredinciosul).

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
străin perfect.

alcoolică. Însă experiența prin
care va trece o va schimba
profund.

CEA MAI SCURTĂ CALE SPRE CASĂ

Documentar - Joi, ora 10:00

C.S. Lewis și Creștinismul redus
la esență este o prezentare
interesantă a lucrării clasice
a lui Lewis, pe probleme de
credință și rațiune. În acest
documentar, veți descoperi o
perspectivă sinceră, profundă
și utilă, răspunsuri la întrebări
dificile adresate de credincioși
și sceptici deopotrivă.
Cei care fac această călătorie în
lumea lui Lewis vor afla calea
grea a uceniciei, vor învăța
profunzimile dragostei lui
Dumnezeu.

DARUL LUI ELIZABETH

Film artistic - Vineri, ora 22:00

SCRISORI CĂTRE DUMNEZEU

Film artistic - Joi, ora 00:30

SECRETELE LUI JONATHAN SPERRY

Film artistic - Marți, ora 22:30

Dustin, Albert și Mark sunt trei
tovarăși în vârstă de 12 ani în
căutare de distracție. Când
Dustin tunde peluza bătrânului
de 75 de ani, Jonathan Sperry,
o prietenie unică se înfiripă.
Ceea ce au învățat în vara aceea
este ceva ce Dustin și prietenii
lui nu vor uita niciodată.
Secretul lui Jonathan Sperry: o
poveste emoționantă pentru
întreaga familie.

Scrisori către Dumnezeu
este povestea unui băiețel
și lupta acestuia împotriva
cancerului. El trimite zilnic
scrisori unui prieten drag, care
îl ajută să treacă peste această
boală cruntă. Prietenul lui,
Dumnezeu, îl învață cum să
trăiască și să se bucure din plin
de timpul petrecut pe pământ.
Scrisori către Dumnezeu este
un film emoționant și special,
despre puterea rugăciunii și a
speranței.

JIMMY

Film artistic - Joi, ora 11:00

Ian Colleti joacă un rol
extraordinar în această dramă,
pentru întreaga familie, bazată
pe best-sellerul lui Robert
Whitlow. Jimmy este un tânăr,
care se luptă să devină bărbat,
deși este mai special. El trăiește
într-o lume în care au loc o
sumedenie de pericole, o lume
în care inimi sunt frânte, dar
o lume în care dragostea nu
este niciodată epuizată. Jimmy
este o poveste extraordinară
despre maturizare și creștere în
mijlocul provocărilor, o poveste
pe care nu o vei uita.

CLANCY

Film artistic - Joi, ora 03:00

UN ALT STRĂIN PERFECT

Film artistic - Miercuri, ora 22:30

Au trecut 10 ani de când
Nikki L-a cunoscut pe Isus.

Dumnezeu sau ne oferă mai
multe motive de îndoială?
Doug Holloway, un familist
aflat la un pas de faliment în
căsnicie și financiar, începe
o călătorie cu scopul de a-și
găsi tatăl natural, Dr. Eugene
Holland. Dr. Holland este
într-o misiune pe cont propriu
– Ecuația Credinței – prin
care ar putea să dovedească
existența lui Dumnezeu. Cea
mai mare provocare a lui?
Să-și ducă la împlinire scopul,
înainte ca o afecțiune la nivelul
creierului (CJD) să îi afecteze
capacitatea de a raționa. În
curând cele 2 călătorii se
întâlnesc în timp ce amândoi
se luptă să reîntregească
familia și să găsească speranță
în Dumnezeu. O poveste
emoționantă despre familie și
credință.

Acest film prezintă drama
unei fetițe, Clancy Miller, care
hotărăște să fugă de acasă doar
pentru câteva zile, sperând că
cineva îi va veni în ajutor. Ea își
dorește ca cei de la asistență
socială să o ajute pe mama ei

ECUAȚIA CREDINȚEI

Film artistic - Joi, ora 16:00

Viața ei a atins pe toată lumea.
Pentru totdeauna. Când o
micuță moare într-un mod
tragic din cauza unei boli rare
de inimă, părinții ei îndurerați
rămân cu inimile frânte. Un
înger le îndreaptă pașii către o
fetiță abandonată pe străzi.

EROII LUMINII

Desene - luni-vineri, ora 09:30

Oameni adevărați. Curaj
adevărat. Descoperiți povești
de viață ale unor eroi ai
credinței, oameni care au
dat dovadă de un curaj
extraordinar, iubindu-L pe
Dumnezeu și pe aproapele
lor, chiar cu prețul propriei
vieții. Eric Liddel, Jim Elliot,
Amy Carmichael, Samuel
Morris, Galdys Aylward, William
Booth și mulți alți creștini
remarcabili, care au schimbat
lumea, strălucind lumina lui
Dumnezeu.

Există Dumnezeu? Oare
știința dovedește existența lui

ALFA
ALFAOMEGA
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DECIZIILE TINERILOR

CREAREA UNUI MEDIU PENTRU DECIZII SĂNĂTOASE

Decizii…
parte majoră
a vieții zilnice
a fiecăruia
dintre noi.
Practic fiecare
lucru pe care
de Nicu Grămesc îl facem este
Director, Școala Biblică ”Hristos urmare a unei
Pentru România”, Suceava
decizii – mai
importante sau mai puțin importante, de
rutină sau speciale, cu urmări obișnuite
sau schimbătoare de viață…ÎNSĂ atât de
zilnice, încât devin automate și adesea
neconștientizate de către noi.
Pornind de la trezitul de dimineață –
dacă mai zăbovim în patul cald sau ne
ridicăm imediat, continuând cu ce haine
îmbrăcăm, dacă și ce
mâncăm la micul dejun,
mergem cu mașina sau
pe jos – și ajungând la
răspunsurile la marile
provocări ale vieții – la
ce școală ne înscriem, ce
carieră dorim să urmăm,
cu cine ne împrietenim,
cu cine ne căsătorim,
în cine sau ce credem,
decidem mereu.
Desigur că urmările trezitului mai târziu
nu se pot compara cu ale alegerii greșite
a partenerului de viață sau a credinței, de
aceea, trebuie să li se acorde importanța
cuvenită și deciziilor care duc la aceste
rezultate.
Modul de luare a deciziilor este
influențat de mulți factori – mediul în
care am crescut, cum se făceau lucrurile
acestea acasă, anturajul, factori interni –
în ce stare de spirit mă aflu în momentul
deciziei, și factori externi – locul în care
mă aflu, ce transmite mediul înconjurător,
incluzând sunete, lumină, peisaj, etc. În
funcție de factorii de influență, deciziile
se iau mai ușor sau mai dificil.
În special în vremea noastră, în care
factorii de influențare a deciziilor sunt
de o diversitate și complexitate fără
precedent, crearea unui mediu în care
deciziile importante să fie luate în mod
corespunzător este foarte importantă.
Un tânăr care își caută drumul în viață și
care este zilnic sub asediul punctului de
vedere secular asupra lumii și vieții, va
trebui să fie expus în mod corespunzător
și punctului de vedere biblic, pentru ca
decizia pe care o va lua să fie cât se poate
de argumentată.
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Aici intervine familia și biserica, dar de
multe ori ceea ce se oferă nu este suficient
ca să fie un răspuns la ce oferă lumea – și
în cele ce urmează voi argumenta.
Începând din vara anului 1994, am avut
privilegiul sa fiu parte dintre organizatorii
de tabere pentru tineret. Am avut astfel
ocazia să observ și să discut cu mulți
participanți despre ce înseamnă pentru ei
participarea la o asemenea activitate.
Tabăra este un mediu special în care
marile decizii se pot lua mai ușor, este
părerea celor mai mulți. Vin împreună cu
oameni de aceeași vârstă sau cel putin
de vârste apropiate, sunt imersați în
mediul spiritual creat șapte zile, 24 de ore
pe zi, sunt expuși adevărurilor Scripturii
explicate de oameni cu experiență,
învățați să
se închine
Creatorului
și li se oferă
posibilitatea
experimentării
personale a
prezenței lui
Dumnezeu.
Este un mediu
sigur, nimeni
nu judecă pe nimeni, posibilii critici sunt
departe, sunt rupți de internet și alte
mijloace de asalt asupra minții lor si se pot
concentra asupra realității spirituale și-și
pot verifica relația lor cu Domnul. Desigur
că am enumerat aceste lucruri plecând
de la premiza că prezența Domnului este
acolo și Duhul Sfânt influențează toate
lucrurile.
Pentru că dacă nu ar fi așa, atunci multe
lucruri nu au explicație. De exemplu, una
din persoanele participante la tabără,
după prima zi de tabără mi-a cerut să
stăm de vorbă. Era extrem de mișcată
emoțional și nu a mai așteptat până
a doua zi, discuția noastră având loc
după întâlnirea de seară, încheiată puțin
după ora 23. Mi-a spus că de când a
ajuns în tabără, a văzut un alt mod de
viață și manifestare, o trăire deosebită
a celor ce cântau, se rugau, se închinau.
„Oamenii ăștia sunt altfel, vreau să fiu
și eu ca ei, vreau să am și eu ce au ei”,
mi-a spus. Deși avea „rădăcini” creștine,
ultima dată când spusese o rugăciune
fusese cu mulți ani în urmă și felul ei de
viață era departe de ceea ce trebuia să
fie. Tot ce a avut nevoie a fost reamintirea
nevoii de Salvator și asigurarea că El iartă
și transformă pe cel ce vine la El – și acolo,

în munte, aproape de miezul nopții, având
aproape grupul cu care venise și care
se ruga în tăcere, a luat decizia majoră
a predării vieții sale în mâna Domnului
și dorința de a-L urma pe El. Mai târziu a
primit botezul în apă și astăzi îl urmează
pe Domnul!
Este un exemplu dintre multe altele –
oameni care au venit pentru munte și
distracție și Domnul le-a captat atenția
și inima, multi care și-au reînnoit
dedicarea de a-L urma pe Domnul
cu seriozitate și mulți care au fost
împuterniciți și echipați cu daruri
spirituale pentru viața de zi cu zi.
Știm asta din șirul lung de mărturii care au
loc în fiecare ultimă seară de tabără și de
la liderii grupurilor care participă la tabără,
care ne scriu dupa terminarea taberei. Au
fost situații când „tabăra a continuat acasă”
și au avut întâlniri speciale pe tot parcursul
anului ce a urmat, fiind binecuvântați ei
și biserica din care făceau parte. Și pentru
că explică foarte bine ce se întâmplă
la tabără, am să citez pe pastorul unei
biserici ai cărei tineri sunt o prezență
continuă de ani buni, care spunea unui
grup de slujitori: „Dacă aveți probleme cu
tinerii, trimiteți-i în tabără!”.
Am spus aceste lucruri doar pentru a
menționa faptul că tabăra este un mediu
bun pentru influențarea deciziilor
majore (nu puțini și-au întâlnit partenerul
de viata acolo!) și adevărul este că nici noi,
organizatorii, nu putem explica ce face
timpul de tabără atât de special, dincolo
de prezența Domnului, dar el este special.
Cineva poate argumenta că este
manipulare, că se crează un mediu
specific, muzică specială, sentimente
atinse, etc – adevărat, dar să nu uităm că
dincolo de toate acestea, decizia aparține
fiecăruia – și dovada că este așa ne este
dată, din păcate, de persoane pentru
care tabăra nu înseamnă decât un timp la
munte…din fericire nu sunt mulți aceștia.

Dorința și dedicarea noastră este să fim
la dispoziția Domnului pentru a crea
cât mai multe asemenea momente și
medii propice marilor decizii – și cu cât
mai multe din ele sunt spre bine, cu atât
mai mare e mulțumirea noastră îndreptată
spre Domnul – pentru că „Din El, prin El și
pentru El sunt TOATE lucrurile”!

