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MISIUNE ȘI
EVANGHELIZARE
Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele,
care sunt albe acum, gata pentru seceriş. Cine seceră,
primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică.

(Ioan 4:35-36)

ACEASTĂ REVISTĂ SE DISTRIBUIE GRATUIT

PROGRAMUL ALFA OMEGA TV
IULIE - AUGUST

EDITORIAL

PROVOCAREA DE A SLUJI
„Ridicaţi-vă ochii şi priviţi
holdele, care sunt albe
acum, gata pentru seceriş.’’
(Ioan 4:35)

În prima parte a
versetului ales ca motto
pentru acest editorial Isus
i-a întrebat pe ucenici și
ne întreabă retoric și pe noi acum în 2015:
“Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până
la seceriș?” Nu e vorba aici de un interval
calendaristic. Prin cuvintele Lui, Domnul
ne trezește la realitate, ne deschide ochii
spirituali, ne arată adevărata semnificație a
momentului: holdele sunt pregătite pentru
o recoltă masivă.
Inimile românilor sunt deja deschise
pentru a primi Evanghelia dar mulți
dintre noi ne focalizăm încă pe programe
de biserică. Dorința după mai mult, după
revelație și profunzime din Cuvânt este
tot mai puternică, inclusiv în mediile
neevanghelice,... iar noi creștinii suntem
agățați în dispute teologice și diferențe
confesionale. Mai mult, sub ochii noștri
se derulează cu repeziciune evenimente în
diferite părți ale lumii (Israel, Ucraina, SUA,
Grecia, Orientul Mijlociu, China...) într-o
desfășurare interpretabilă punct cu punct
prin filtrul Bibliei... și mulți creștini își spun
unii altora sau lor înșiși că mai este timp, că
pot amâna sfințirea, pocăința sau dedicarea
totală pentru Dumnezeu cochetând cu
ofertele lumii.
Un slujitor scump din Oastea Domnului
mi-a spus recent: “bisericile ortodoxe din
satele din nordul Sălajului, unde slujesc
și eu, sunt tot mai pline duminică de
duminică, lumea e flămândă după Cuvântul
lui Dumnezeu și cu mari nevoi în slujire.”
La telefoanele de la studioul nostru de
televiziune, suntem sunați de tot mai
multe persoane care sunt parte din biserici
tradiționale care urmăresc intens programe
creștine și care mărturisesc că au nevoie de
mai mult de la Dumnezeu...
Ca om de televiziune trebuie să recunosc că
sunt surprins de repeziciunea, accelerarea
cu care “semănarea Cuvântului” și această
“pregătire a holdelor” au loc. Sunt biserici,
organizații pe care le văd pregătite cu
strategii, proiecte, acțiuni în derulare,
atât pentru evenghelizare cât și pentru
ucenicizare. Sunt altele însă care au rămas
la stadiul de rugăciune pentru… trezire,
dar care nu realizează că momentul deja a
sosit. Dar tot mai multe biserici, organizații,
lucrări, seamănă intens Cuvântul, se
mobilizează, merg prin credință, cu
înțelegerea că această ușă de har, de slujire
masivă, s-a deschis pentru națiunea
română, însă nu pentru multă vreme.
Înțelegem și noi ca echipă Alfa Omega
că împreună cu alte lucrări, Domnul
a planificat pregătirea, maturizarea și
echiparea noastră pentru acest seceriș. Prin
media, răspândirea Cuvântului se face
masiv, instantaneu, “semănatul” se face
simultam, la scară globală și indiferent
de context confesional. Chiar și forme de
slujire, cum ar fi rugăciunea, încurajarea,
sunt posibile prin media. Apoi formele de
ucenicizare prin materiale scrise, resurse
video sau online, au o eficiciență crescândî
prin media. Îi revine însă Bisericii sarcina

majoră de a-și deschide porțile, atât pentru
ieșire “în afara zidurilor” pentru impactarea
societății, cât și pentru a-i primi pe cei mulți
de dinafară, care au nevoie de slujire, de
ajutor, de echipare și creștere în Cuvânt.
Pentru tine provocarea mea e simplă și
biblică: seamănă mult ca să seceri mult!
Fă-o prin rugăciunile tale, prin timpul
și dedicarea ta lucrărilor de extindere a
Împărăției, fă-o prin finanțele tale. Fii parte
la această strângere, această chemare a
Miresei Lui, pentru nunta care se apropie.
Domnul a anticipat lipsa lucrătorilor la
marele seceriș: “Mare este secerișul, dar
puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul
secerișului să scoată lucrători la secerișul
Lui.” (Matei 9: 37-38). Roagă-te ca Domnul
să-i echipeze rapid pe cei chemați. Roagăte ca Duhul Sfânt să lucreze determinare
și motivare în viața celor cu inima încă
împărțită, roagă-te ca Domnul să-i convingă
pe cei aleși să vină sau să revină în lucrare și
să intre în destin.
Nu uita, fie că ești implicat în semănat, fie
în secerat, slujirea ta va fi răsplătită: “Cine
seceră, primește o plată, și strânge roadă în
viața veșnică; pentru că și cel ce seamănă
și cel ce secera să se bucure în același timp.”
(Ioan 4:36)
Suntem probabil în fața celui mai
semnificativ seceriș din istoria omenirii.
Niciodată Biserica nu a avut la
îndemână atâtea unelte, atâtea posibilitați
tehnologice, inclusiv unelte media, atâtea
forme de echipare intensă și diversă
pentru slujire. Niciodată până acum, în
paralel cu această echipare și mobilizare
divină pentru “semănat și seceriș”, nu a
fost și o mai mare revărsare a răului, o mai
îndârjită încercare de a folosi oameni și
instituții pentru a perverti sau a redefini
ceea ce Dumnezeu a stabilit. Începând cu
instituția divină a familiei...
Sunt multe nevoi, atât în România cât și
peste graniță, în mediul urban sau în mediul
rural. Comunitățile de români care trăiesc în
țările din jurul României sunt într-o situație
dificilă din punct de vedere spiritual, și au
nevoie de ajutorul nostru. Să fim pregătiți
să împlinim Marea Trimitere.
Metodele pe care Dumnezeu le pune la
dispoziția Bisericii din România pentru
a evangheliza și echipa sunt diverse, fie
prin predicare, muzică, media, proiecte
sociale sau acțiuni speciale. Acest număr
al revistei, prezintă o paletă de lucrări și
inițiative de misiune internă și externă, în
niciun caz completă, dar reprezentativă
pentru a ilustra „înțelepciunea nespus de
felurită a lui Dumnezeu”, reflectată prin
Biserică (Efes. 3:10).
După mai bine de 20 de ani de slujire în
media creștină, înțeleg că Domnul ne-a
pregătit pentru un timp ca acesta, să fim
parte, alături de Biserica Lui din România la
marele seceriș. Dacă citești aceste rânduri nu
spune “...mai sunt patru luni până la seceriș.”
Înțelege momentul, ridică-ți privirea și
privește holdele.
Primește provocarea de a sluji. Ușa harului
este deschisă. Secerișul a început.
Tudor Pețan,
președinte - Alfa Omega TV
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Închinare pentru națiune
conferință

vineri, ora 18:00

LUNI 06 iulie

MARȚI 07 iulie

MIERCURI 08 iulie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Strategii de mijlocire
pentru România 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Program pentru minorități
etnice (bulgară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 02:00 Numaratoarea inversa 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa (r) 08:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfant 09:00 Cartea cartilor
09:30 Adevăruri biblice pentru copii 10:00
Cum ar trebui sa traim 10:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Acesta
sunt eu (r) 12:00 Alegerea este a ta (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu Faptele apostolilor (r)
13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Istoria
artei europene (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Adevăruri biblice pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum ar trebui sa
traim (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor
18:00 Drumul spre libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Drumul spre libertate financiara
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Față în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor 09:30
Gus 10:00 Cum a aparut lumea 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Ceainicul (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple,
palate (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor
(r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cum a aparut lumea (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 Istoria artei europene Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Acesta sunt eu Documentar
23:00 Alegerea este a ta Documentar
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului 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 Ceainicul Film artistic
23:30 Muzica

19:00 Caderea Ierihonului 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 Rugaciunea Pamelei Film artistic
23:00 Zece ani mai tarziu Film artistic
23:30 Muzică

documentar

Unii ați fost la fel
Acest documentar video
relatează povestea unor
persoane în a căror viață
s-a dezvoltat confuzia
homosexualității și modalitatea
în care Isus Hristos aduce
vindecarea de acele lucruri care
contribuie la atracția față de
același sex. În timp ce abordează
într-o manieră sinceră procesul
îndelungat prin care mulți trec,
„Unii ați fost la fel” expune
publicului faptul că Isus Hristos
poate vindeca pe oricine de orice,
oferind în același timp și har în
călătoria spre vindecare.
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00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Pure passion 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Redescoperind familia 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Gus 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Rugaciunea Pamelei (r) 12:30 Călătoria
(r) 13:00 Decupaj din realitate (r) 13:30
Caderea Ierihonului (r) 14:00 Ascendent
(r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Gus (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferinta Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferinta Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul
biblic al casatoriei 09:00 Cartea cartilor
09:30 Gus 10:00 Istorie a închinarii creștine
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Raport european (r) 12:00
Timpul viitor (r) 12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Isus noua cale (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Istorie a
închinarii creștine (r) 17:30 Femeia creștină
18:00 Inchinare pentru natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00
Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Aleea cristale 10:30 Alfa Omega în
obiectiv(r) 11:00 Saviour (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel si
biserica(r) 14:00 Femeia creștină(r) 14:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 572 (r) 00:30
Puterea rugăciunii (r) 01:00 Austria 2 (r) 0
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 0 03:00
Misiunea John Militaru (r) 03:30 Cristos
pentru Moldova (r) 04:00 Ospăț cu mană
(cu Perry Stone) (r) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 0 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune
TV 10:00 Festivalul copiilor 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Austria (r) 12:30 Biseica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Intelepciune TV (r)

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
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 Teatrul de pe strada Film serial
23:30 Muzică

16:00 Austria Program religios
17:00 Cortul întalnirii Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
19:00 Scopul lui Dumnezeu pentru Israel si 18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel
biserica Documentar
Program religios
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program 19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
religios străin
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
Program religios străin
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Vindecarea Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program
muzical

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
Mijlociu
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 străin
22:30 John Wesley Documentar
22:00 Unii ati fost la fel Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-
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E timpul să salvăm
Generația Următoare...
Răzvan Duminică
coordonator Alo!Copii

Vom vesti neamului de oameni care va veni
laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe
care le-a făcut. (Psalmul 78:3)

P

rogramul Alo!Copii a luat ființă
în 2006, când Grain of Wheat
International, în parteneriat cu
Centrul Creștin Aletheia Timișoara au decis
să lucreze în parteneriat pentru o misiune
așa de importantă cum este evanghelizarea
și ucenicizarea copiilor. De aceea, misiunea
noastră este să evanghelizăm copiii din
România, în colaborare cu bisericile locale,
printr-o rețea de lucrători instruiți, motivați,
având acces la resurse noi și relevante pentru
derularea unei lucrări evanghelistice. Încercăm
ca, prin cât mai multe metode, cât mai creative
și relevante în același timp, să ajungem cu
Evanghelia peste tot unde sunt copii.

Echipa Alo!Copii este compusă din 3 membri
de bază, la care se adaugă zeci de voluntari
din toată țara.
Pilonii lucrării noastre sunt biserica locală,
copiii, lucrătorii cu copiii și organizațiile
partenere. În primul rând, încercăm să
îngrijim viața spirituală a copiilor, apoi avem
programe care sunt adresate lucrătorilor
cu copiii din biserici sau alte organizații,
și apoi încercăm să ajungem și la părinții
acestor copilași. Programul Alo!Copii vine
în completarea ofertei bisericilor locale în
ce priveşte aducerea copiilor în Împărăţia
lui Dumnezeu. Aşadar, acest program nu
doreşte să înlocuiască şcoala duminicală, ci
doreşte să se adauge la programele oferite de
biserica locală prin oferirea de noi contexte
de evanghelizare şi ucenicizare în special
a copiilor din comunitate, cei care în mod
regulat nu vin duminicile la biserică. Astfel
că încurajăm biserica locală să deruleze
aceste programe în alte zile şi ore decât şcoala
duminicală, tocmai pentru a include şi copiii
din comunitate.
Lobby-ul derulat în cadrul bisericilor pentru
ca acestea să ia in serios educația spirituală
a copiilor și să știe cum să facă acest lucru
eficient cuprinde mai multe materiale video,

dar și cartea Salvează Generația Următoare,
în care este descris pe larg rolul Bisericii în
câștigarea tinerei generații pentru Hristos.
Așadar, în lumina reflectoarelor noastre sunt
copiii și preadolescenții. Ne-am stabilit acest
segment ca un ecou la mișcarea mondială
care este compusă din
multe organizații de
pe toate continentele
care spun în cor
că vârsta cea mai
prielnică pentru
ca un om să audă
despre Evanghelie și
să și rămână fidel ei
este fereastra 4-14!
În această accepțiune, 72% dintre adulții
prezenți în biserici sunt urmași ai lui Hristos
pentru că undeva între 4-14 ani s-au întâlnit
cu Cuvântul și tot atunci au luat decizia de
a-L urma pe Hristos.
Programul nostru conține sesiuni de
pregătire a învățătorilor, conferințe naționale,
toate acestea pentru a le insufla dragostea
pentru copii și misiune în rândul acestora.
Departamentul special conceput de producere
și distribuire a resurselor pentru lucrare se
derulează în cadrul One Way România.
Credem că îngrijirea holistică a copilului
este cheia spre o ucenicizare eficientă. De
aceea, Alo!Copii are o rețea de 27 de cluburi
evanghelistice pentru copii în toată țara.
Mai mult, pe lângă aceste cluburi pe baze
regulate, mai desfășurăm și tabere de vară și
cluburi biblice de vacanță. Pentru a veni în
întâmpinarea bisericilor locale unde aceste
cluburi se derulează, am lansat o serie de
patru volume de lecţii biblice intitulate Copiii
Împărăţiei, ce se întinde pe doi ani de lucru.
Astfel că, orice echipă locală poate să acopere
o perioadă lungă de ucenicizare a copiilor din
biserica lor.
În 2014, am avut bucuria să
numărăm aproape 3000 de
copilași care au participat la
acțiunile noastre. De asemenea,
dorim să mulțumim lui
Dumnezeu pentru voluntarii
programului, care fac ca mare
parte din aceste acțiuni să existe.
Parteneriatele cu organizațiile
de profil au adus întotdeauna un
rod benefic lucrării precum și
lucrătorilor implicați.
Copiii trebuie să își ocupe mintea cu lucrurile
lui Dumnezeu nu doar la biserică...
De aceea, programul Alo!Copii a lansat
primul website creștin interactiv dedicat
copiilor. Secțiunile multiple cu variate
subiecte video și povești pot transforma
orele copiilor petrecute la calculator în ceva
folositor. Invităm toți copilașii să viziteze

www.alocopii.ro/kidz.
Lucrătorii cu copiii au și ei o platformă online
special concepută unde pot să se cunoască
și să împărtășească resurse și evenimente.
Așadar, aproape 700 de lucrători se întâlnesc
pe www.copiiiconteaza.ning.com
Această misiune nu este lipsită de obstacole.
Cel mai mare este faptul că Biserica nu înțelege
întotdeauna importanța educării spirituale
a copiilor. Din ceea ce am observat, sunt
foarte multe biserici care nu sunt pregătite la
provocarea pe care noua generație o aduce în
modul de a le fi prezentată Evanghelia. Un alt
obstacol întâlnit este mentalitatea conform
căreia toți românii
sunt creștini, deci nu
putem să mai facem
nimic pentru a excela
și pentru a fi creștini
veritabili, autentici.
De asemenea, lipsa de
resurse, de finanțe care
să sprijine echiparea
Bisericii cu resurse
adecvate este o piedică reală.
În următorii ani vom organiza mai multe
dezbateri publice, mai multe întâlniri
între păstori, lideri, pentru a înțelege cum
să dezvoltăm o strategie prin care noua
generație este câștigată și adusă în Biserică.
Vrem să transmitem, conform Psalmului
78, minunile Domnului și bunătatea lui,
generației care urmează.
De aceea un moment important pentru
anul 2015 este și Conferința Națională
a Lucrătorilor cu Copiii, desfășurată la
Timişoara, în 16-17 octombrie, intitulată
Salvează Generația Următoare. Aici sunt
pregătite 25 de ateliere practice împărțite în
5 domenii de lucrare: dezvoltarea personală,
teologia copilului, abilități practice, metode
creative și metode speciale de prezentare
a Evangheliei. Vorbitorii români și străini
vor aduce prospețimea, provocarea minții
și a inimii despre ce putem face pentru a
salva generația tânără de la pierzare și de a
lega punți între ei și Dumnezeu, și între ei și
biserica locală.

Așadar, vizitați www.alocopii.ro/învățători
pentru mai multe detalii și înscrieri.
Răzvan Duminică este promotorul proiectului
Alo!Copii în România, el dedicându-și în totalitate ultimii 9 ani pentru a răspândi și a explica
Evanghelia într-un mod inedit, creativ și pe
înțelesul copiilor. www.alocopii.ro
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Misiune Urbană!

Believe 2015 Cluj-Napoca
Daniel Bujeniță

pastor, Director de Dezvoltare
al Agenției Penticostale de
Misiune Externă

P

erspectiva biblică asupra misiunii
urbane, cât și provocările și
oportunitățile urbanizării la care
suntem expuși zilnic cei mai mulți dintre
noi, ar trebui să reprezinte motivația unei
implicări active, relevante și intenționale
a fiecărui martor al lui Hristos în
comunitate. Mai mult, pe agenda oricărei
biserici locale, misiunea urbană ar trebui
să fie o prioritate pentru îndeplinirea
mandatului dat de Domnul Isus de a fi
martori ai Lui începând din „Ierusalim”.

Biserica ar trebui să țină seama de
aspectele normative precizate în
Scripturi, precum și de aspectele
culturale sau sociale din contextul
urbelor în care este prezentă, în așa fel
încât să găsească paradigme noi pentru
îndeplinirea Marii Trimiteri. Dacă pe
vremea Domnului Isus erau aproximativ
200 de milioane de locuitori pe planetă,
acum, în 2015, statisticile arată că suntem
peste 7 miliarde de locuitori, iar mai
mult de jumătate dintre aceștia trăiesc în
marile orașe din lume. Se estimează că
în câteva zeci de ani, 70% din populația
lumii va locui în orașe. Acest procent
legat de creșterea urbanizării trebuie
să determine Biserica lui Hristos la o
asumare practică a Marii Trimiteri,
ținând cont de faptul că orașele sunt un
câmp de misiune gata de recoltă.
Sunt foarte puține orașele care au un
număr suficient de biserici pentru a
sluji populației locale. Marile orașe
sunt centre educaționale care formează
gândirea societății și, mai mult, tind să
devină centre ale puterii politice care
influențează zona, țara și chiar la nivel
internațional, iar Biserica trebuie să fie

6

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

prezentă și relevantă în împărtășirea
valorilor Împărăției lui Dumnezeu.
Tot aici, în marile centre urbane,
mesajul salvării trebuie prezentat în
mod practic și autentic, ținând cont
de nevoile spirituale și sociale ale
comunităților urbane. Altfel, orașele
pot reprezenta o amenințare reală
pentru sănătatea morală a societății,
devenind locuri ale decăderii morale,
indecenței, îndoctrinării imorale,
valorilor nesănătoase, corupției, violenței
și ale faptelor odioase: o imagine mai
reprezentativă denumirii de „junglă de
asfalt” decât celei de comunitate urbană.
Provocările și oportunitățile urbanizării
sunt multe, iar chemarea noastră este
să facem tot ce ne stă în putință pentru
ajutorarea celor aflați în nevoi și a celor
pierduți, să folosim paradigme noi în
abordarea orașelor cu Evanghelia și să
arătăm intenționalitate în prezentarea
adevărului biblic.
Pentru comunitatea bisericilor
evanghelice din Cluj anul 2015 a fost
kairosul rânduit de Dumnezeu, a fost
timpul potrivit pentru ca liderii să
lucreze împreună pentru a organiza
evenimente și întâlniri publice de
impact, iar astfel mărturia creștină să fie
puternic văzută în urbea noastră.

Cluj-Napoca, fiind desemnat Capitală
Europeană a Tineretului în acest an,
a fost gazda unui amplu program de
peste 1500 de evenimente: concerte,
marșuri, activități cultural-educative,
de divertisment și altele de acest gen
adresate tinerilor. În acest context,
BELIEVE a organizat mai multe
evenimente prin care s-a dorit ca tinerii
evanghelici să prezinte împreună o
evanghelie practică și transformatoare, să
ofere răspunsuri la întrebările profunde
despre viață, credință și adevăr.
Dorința de a aduce mesajul Evangheliei
înaintea tinerilor pentru ca aceștia să
Îl cunoască personal pe Mântuitorul
Isus Hristos a fost unită cu dorința
de a rămâne într-o dependență totală
de Dumnezeu. Astfel, au fost lansate
mai multe întâlniri de rugăciune și
acțiuni practice care au vizat orașul
Cluj-Napoca și care au avut un impact
major atât pentru tinerii bisericilor,
cât și pentru oraș, cu mult înainte de
conferința Belive 2015 la care au fost
peste 9000 de oameni.
Pentru tinerii evanghelici din oraș a
însemnat mult faptul că au avut ocazia ca
în unitate să mijlocească și să se închine
lui Dumnezeu cu mult timp înainte de
conferința amintită. În această perioadă
de dinaintea conferinței Believe 2015,
în fiecare lună, prin rotație, în biserici
baptiste și penticostale, au avut loc
întâlniri de rugăciune și zile de post.
Mai mult, în ultima lună dinaintea
conferinței Believe 2015 a fost lansat
Believe in Prayer, pentru o mijlocire
intensă în fiecare zi.
În cadrul evenimentelor ce au precedat
conferința Believe 2015, a fost demarată
acțiunea Believe in Life, o acţiune de
plantare de copaci în oraş. La prima
activitate practică de acest gen s-au
plantat copaci în cartierul Grigorescu
din Cluj-Napoca. Următoarele acțiuni
de acest fel, până la ținta propusă de
10000 de copaci plantați vor fi posibile în
perioda specifică plantărilor.
O altă activitate în cadrul programului
de evenimente ce au precedat conferința

Believe 2015, a fost o acțiune practică: o
campanie de colectare a deșeurilor din
urbea noastră numită Believe in Green.
Astfel, au fost sute de tineri implicați în
ecologizarea unei zone de picnic din oraș.
O amplă activitate culturală de masă
în centrul Clujului a fost și Believe in
Unity în care peste 6000 de clujeni,
turiști români şi străini au dat culoare
schelei înaltă de 6 metri, amplasată pe
Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca,
sub forma unei cruci. Tot aici a fost
marcată o premieră națională, primul
concert muzical susținut într-o instalație
artistică. Legat de această activitate
primarul orașului, Emil Boc a declarat:
„Mă bucur să văd comunitatea clujeană
lucrând împreună pentru orașul în care
trăim. Sute de clujeni de toate vârstele
contribuind la instalația colorată ce se
află în aceste zile pe Bulevardul Eroilor,
pictând fiecare câte o parte. Rezultatul
este remarcabil!”
Un Intro Believe 2015 a fost întâlnirea la
care aproximativ o mie de persoane au
participat şi unde Michael Ramsden director al Centrului Creștin de
Apologetică din Oxford a vorbit despre
căutarea plăcerii - o chemare la adevărata
desfătare prin acceptarea lui Isus Hristos
ca Domn al vieții.
Conferința Believe 2015 din perioada
23-24 mai de la Cluj-Napoca a fost
evenimentul la care peste 9000 de
persoane au participat în incinta celei
mai mari şi mai moderne săli polivalente
din ţară.
Au fost două zile speciale în care
mesajul Evangheliei a fost rostit de
Nelu Brie, rectorul Institutului Teologic
Penticostal din București și pastor în
Biserica Penticostală
Emanuel din Sibiu,
Cristian Barbosu,
pastorul Bisericii
Harvest Metanoia
din Arad şi Ravi
Zacharias, fondatorul
și președintele
organizației „Ravi
Zacharias International
Ministries”, autor a

numeroase cărți, un polemist redutabil
care a dezbătut problema existenței
lui Dumnezeu în multe universități
cu renume, printre care Harvard și
Princeton în Statele Unite, dar și din alte
părți ale lumii, fiind şi unul dintre cei
mai cunoscuți apărători creștini în viață
care a conferențiat în peste cincizeci de
țări și care prin emisiunea lui radiofonică
săptămânala Let My People Think
(Poporul meu să gândească) difuzată
prin intermediul a peste 550 de posturi
radio de pe glob. Formațiile Believe
Band, Not an Idol și corul Sing Gloria,
format din 1000 de coriști din toată țara
și condus de dirijorul Don Grigg, au fost
folosite de Dumnezeu pentru
a crea momente speciale de
închinare și adorare.

secției de pediatrie de la Spitalul Clinic
de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.
Prezent la evenimentul mai sus amintit
președintele Consiliului Județean Cluj,
Vakar Istvan, la ședința de Consiliu
Județean desfăşurată în 25 mai, a
declarat: „Am avut cinstea să particip
la conferința Believe România, unde
15 biserici neoprotestante din oraș șiau unit forțele și la o singură trecere
au adunat 16.000 de euro pentru a
face o renovare a secției de pediatrie
a Spitalului de Boli Infecțioase. Mai
există și bunătate în lumea aceasta.
Pe mine m-a bucurat foarte mult să
văd că există totuși și astfel de oameni
care lucrează voluntar și bagă mâna
în buzunare pentru asemenea proiecte.
Merită aplauzele noastre!”
Mai mult decât cuvintele de apreciere
rostite de oamenii care au avut un
contact direct cu acțiunile practice și
evenimentele organizate de comunitatea
evanghelică prin Believe, mulțumirea
o aducem lui Dumnezeu care ne-a
onorat cu prezența Lui. Cred că fiecare
comunitate evanghelică, fiecare biserică,
fiecare creștin în orașele unde se află pot
face o diferență semnificativă printr-o
abordare holistică a misiunii.

Mesajul Evangheliei,
proclamat în cadrul acestei
conferințe, a îndemnat pe
cei prezenți să îndepărteze
obstacolele care stăteau în
calea credinței lor în Isus
Hristos și să Îl accepte pe
El ca Domn al vieții. Pe
parcursul conferinței Believe,
sute de tineri au luat decizia
să înceapă o relație personală
cu Dumnezeu.
Ravi Zacharias, pe lângă
cuvintele de apreciere pentru
eveniment, la finalul întâlnirii
a lansat o provocare, un
îndemn: „A fost un privilegiu să slujesc
alături oameni adunați din toată
Europa. Am fost marcat în mod special
de numărul tinerilor care au luat parte
la eveniment. Vă rog să vă rugați în
continuare pentru participanți; să ne
rugăm ca adevărul pe care l-au auzit să
ducă la transformare
și vieți predate
Domnului nostru”.
În cadrul conferinței
Believe 2015 s-a
prezentat o acțiune
caritabilă în care
tinerii evanghelici
clujeni își pun
amprenta: renovarea
unor saloane ale

Trebuie să ieșim din zona de confort
în care ne-am sedimentat viața pentru
a-L duce pe Hristos și Cuvântul Lui
generației acesteia, fie celor de la
marginile pământului care trăiesc în
marile urbe, fie celor care trăiesc în
zecile de orașe din România unde
nu există nicio biserică evanghelică.
Să ne rugăm pentru orașele unde
Dumnezeu ne-a rânduit să trăim, să
ne rugăm pentru centrele urbane și să
ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască
o inimă ascultătoare, o inimă plină de
compasiune pentru cei pierduți din
marile orașe!
[imagini Paul Bolduț, folosite cu
permisiune]
ALFA OMEGA TV MAGAZIN

7

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Alfa Omega în obiectiv
din culisele televiziunii
joi, ora 20:00

LUNI 13 iulie

MARȚI 14 iulie

MIERCURI 15 iulie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Inchinare pentru
natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30 Biseica
Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel
si Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 Slava
lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 02:00 Numaratoarea inversa 03:00
Program pentru minorități etnice (maghiară) 03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Numaratoarea
inversa (r) 08:00 Biserica umpluta cu Duhul
Sfant 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara lui
Iacov 10:00 Cum ar trebui sa traim 10:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
11:00 Artistul (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30 Istoria
artei europene (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Cum ar trebui sa traim (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Drumul spre
libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate 00:30
Ascendent 01:00 Drumul spre libertate
financiara 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Față în față 04:00 Mesagerul 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața(r)
08:00 Două împărății în conflic 09:00
Cartea cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00
Cum a aparut lumea 10:30 Program pentru
minorități etnice (bulgară) 11:00 Ceva Mai
Maret(r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple, palate (r)
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30
Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
(r) 17:00 Cum a aparut lumea (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 Istoria artei europene Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Artistul Documentar
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

telespectatori

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 Ceva Mai Maret Film artistic
23:00 Intalnirea Film artistic
23:30 Muzica

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mama Luca vine acasa Film artistic
23:00 Agentul Abbey
23:30 Muzică

film artistic

Un erou obișnuit
Povestea adevărată a curajului
unei tinere, Joan Trumpauer
Mulholland, care a ajutat la
schimbarea lumii. A crescut
de mică în sud și a asistat la
realitățile urâte ale rasismului
și a promis că într-o zi face
ceva pentru a schimba această
mentalitate. La 19 ani, Joan
participase deja la numeroase
proteste, când a fost pusă pe
lista neagră a penitenciarului
Parchment din Mississippi,
după ce s-a înscris în cadrul
organizației la Freedom Rides...
dar acesta urma să fie doar
începutul unei povești incredibile.

JOI 16 iulie

VINERI 17 iulie

SÂMBĂTĂ 18 iulie

DUMINICĂ 19 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății
în conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața(r)
03:00 Pure passion 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Redescoperind familia 09:00 Cartea cartilor
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență 10:30 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 11:00
Mama Luca vine acasa(r) 12:30 Călătoria (r)
13:00 Decupaj din realitate(r) 13:30 Splash
ocultism(r) 14:00 Ascendent (r) 14:30
Mesagerul 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență (r) 17:30 Dincolo de bariere
18:00 Conferința Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața(r)
08:00 De ce cred 08:30 Portretul biblic al
casatoriei 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Istorie a închinarii creștine
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Unii ati fost lafel (r) 12:30
Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00
Dincolo de bariere (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (r) 17:00 Istorie a închinarii
creștine (r) 17:30 Femeia creștină 18:00
Inchinare pentru natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
09:00 Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu
povești 10:00 Aleea cristale 10:30 Alfa
Omega în obiectiv(r) 11:00 Wednesday
Morning Breakfast Club (r) 12:30 Rădăcini
și reflecții (r) 13:00 Israel în prim-plan (r)
13:30 Minunile creatiei: solul (r) 14:00
Femeia creștină(r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Austria (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova 04:00
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) 04:30
Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică
06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața(r)
08:00 Cristos pentru Moldova 08:30
Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30
Intelepciune TV 10:00 Festivalul copiilor
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Austria (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii(r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

16:00 Austria Program religios
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Program

sexualității

mele sexualității

19:00 Isus noua cale 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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

19:00 Minunile creatiei: solul 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 Umbra gandurilor negre Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program
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19:00 Splash ocultism Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

sâmbătă, 22:00

religios

17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
Program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Club 700 (r) Magazin TV
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient. Mijl. 20:30 Astăzi cu Dumnezeu Prog. rel. străin
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 străin Program muzical
22:00 Un erou obisnuit Film artistic
22:30 O adunare de suflete Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

LUNI 13 IULIE

MARȚI 14 IULIE

MIERCURI 15 IULIE

VINERI 15 IULIE

DUMINICĂ 15 IULIE

22:00 Artistul Film artistic

22:00 Ceva mai măreț

19:00 Splash ocultism

19:00 Minunile
creației: solul Documentar

22:30 O adunare de
suflete Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Film artistic

Documentar

Ai întrebări
despre viață?

Cursul

Alfa
Elena Pașcalău

L

director național
al Cursului Alfa

-am cunoscut pe Dumnezeu la 24
de ani și de atunci am înțeles că El
vrea să Îl slujesc. L-am cunoscut pe
soțul meu la școala biblică. Chiar în anul
în care ne-am căsătorit am auzit despre
Cursul Alfa, iar aceasta a devenit chemarea
lui Dumnezeu pentru noi. Noi credem
în evanghelizare, credem că Evanghelia
este pentru toți oamenii și credem că
orice creștin poate să facă evanghelizare.
Aceasta este esența cursului Alfa: este o
unealtă pusă în mâna oamenilor pentru a fi
folosită în vederea transmiterii evangheliei
lui Isus Hristos.
Unul dintre cursurile Alfa de curând
finalizate, s-a desfășurat într-un grup
format de 13-14 femei din comunitatea de
turci din Constanța. Cinci dintre ele s-au
alăturat bisericii, având viața schimbată
de Dumnezeu. Este extraordinar ce se
întâmplă în cadrul acestui curs: el oferă un
mediu în care oamenii pot întreba orice
doresc. El nu impune nimic nimănui ci
creează acest cadru deschis pentru oameni
în care ei pot întreba despre viață, despre
Dumnezeu, despre moarte, suferință.
La un moment dat, la curs a venit un
tânăr care nu cunoștea nimic despre
Dumnezeu, din punctul nostru de vedere
ca și creștini. De la începutul cursului Alfa
și până acum, citește zilnic Biblia. Dacă
mergem în cartierul în care locuiește, îl
vedem șezând pe trotuar cu Biblia în mână.
Este extraordinar să vezi că un tânăr
musulman citește Biblia, crede în ea și o
devorează pur și simplu.
Cursul Alfa este o metodă de
evanghelizare. El nu este nici cea mai bună
metodă din lume, nici singura. Dacă este
folosită așa cum trebuie, în rugăciune și
cu pregătire, această metodă dă rezultate.
Cursul Alfa se desfășoară pe o perioadă de
10 săptămâni, cu o întâlnire pe săptămână.

În acest
cadru, un grup
de creștini
se întâlnește cu
un grup de prieteni care nu îl cunosc pe
Dumnezeu și care nu merg la biserică. Ei
mănâncă ceva împreună (acesta este un
aspect foarte important deoarece la masă
putem discuta orice și ne putem împrieteni
mai ușor), se prezintă un mesaj foarte
simplu din Scriptură, un mesaj fundamental
care cuprinde teme precum: cine este Isus
Hristos, de ce a murit El, ce înseamnă
rugăciunea, de ce trebuie să citesc Biblia,
într-o serie de 15 mesaje.
Cursul Alfa nu este un curs pe care îl facem
noi, ci îl punem la dispoziția bisericilor,
a organizațiilor și a celor care doresc să îl
facă. Le oferim resurse, le stăm la dispoziție
cu instruire, iar cursurile sunt susținute
de biserica locală, cu oamenii lor. În acest
fapt constă și eficiența cursului: oamenii se
întâlnesc cu cei din biserică, iar când încep
să meargă la biserică, se întâlnesc tot cu ei.
Cursul Alfa prezintă lucruri de bază din
credința creștină. Primul mesaj este intitulat
„Înseamnă viața mai mult decât atât?”, ce
este viața cu alte cuvinte. Apoi „Cine este
Isus?”, dovezi ale faptului că Isus a existat
și a trăit pe pământ, că a murit și a înviat.
Urmează „De ce a murit Isus?”, „De ce și
cum trebuie să mă rog?” Suntem un popor
de oameni creștini, dar avem nevoie să
învățăm să ne rugăm. Abordăm „De ce și
cum trebuie să citesc Biblia?”, „Ce înseamnă
credința?”, „Mai vindecă Dumnezeu
astăzi?”, „Cum trebuie să vorbesc despre
credința mea cu prietenii?”, „Ce este
biserica?”
Unul dintre aspectele Cursului Afla
este că nu se pliază pe nicio confesiune
creștină. În Cursul Alfa nu se vorbește
despre lucrurile care diferențiază
bisericile între ele.
El a fost inițiat în biserica Anglicană,
în Anglia, dar este folosit de biserici
penticostale, baptiste, catolice și alte
confesiuni la care ne putem gândi, inclusiv
de Biserica Ortodoxă din România. Aceasta
știe despre Cursul Alfa. A existat chiar o

colaborare între Biserica Ortodoxă Română
și biserica Holy Trinity Brompton, din
Londra, cea în care a început Cursul Alfa.
În România există preoți care fac Cursul
Alfa în parohiile lor. Oamenii au nevoie
să audă despre Hristos și Cursul Alfa îi
ajută să facă acest lucru. Chiar mulți preoți
capelani care slujesc în închisori folosesc
Cursul Alfa ca metodă de evanghelizare în
închisori deoarece deținuții au nevoie să
audă despre Dumnezeu pe limba lor.
În octombrie 2014, s-a desfășurat o
conferință Alfa, în special pentru
Biserica Ortodoxă, în Sofia, fiind
o colaborare între Biroul Alfa
România și Biroul Alfa din Bulgaria.
Aproximativ 50 de preoți ortodocși
au participat la această conferință
pentru a învăța mai mult despre Alfa și cum
poate fi implementat.
Visul meu este ca toate bisericile
creștine din România să-L prezinte pe
același Hristos. Cursul Alfa poate să facă
acest lucru deoarece nu este părtinitor
vreunei confesiuni creștine, el este baza,
fundamentul credinței creștine. Dorința,
visul și pasiunea mea este ca Biserica
Ortodoxă să preia Cursul Alfa la nivel
național, să-l folosească în parohii cu
oamenii care merg la biserică și cu cei care
nu merg la biserică și care au nevoie de
acest lucru.
Pentru bisericile care doresc să preia și să
folosească acest curs, este suficient să ne
invite la dânșii la biserică. Noi stabilim o zi
în care să ne întâlnim cu echipa care va face
Cursul Alfa în cadrul căreia vom discuta
câteva lucruri practice, un fel de instruire
care nu durează mai mult de o jumătate
de zi. Ca și echipă Alfa, suntem dispuși să
mergem pe cheltuiala noastră acolo unde
suntem chemați pentru această instruire. De
asemenea, le punem la dispoziție resursele
necesare. Avem manualul care este oferit
fiecărui participant la Cursul Alfa. Avem
materiale pentru lideri, materiale pentru cei
care au de prezentat mesaje, pentru echipa
de slujire din Cursul Alfa. Mesajele Alfa
sunt pe DVD-uri și ne dorim ca în curând
acestea să fie disponibile, cu subtitrare,
și online. Noi punem la dispoziție toate
resursele de care este nevoie, inclusiv o
instruire pentru echipa lor.
CURSUL ALFA ESTE PENTRU ORICINE,
ÎN SPECIAL PENTRU:
•
•
•
•

cei care nu frecventează biserica
cei care doresc să investigheze
creștinismul
cei noi în credința creștină
cei care doresc să crească în
înțelegere și credință

Pentru contact, vă rugăm să ne scrieți
un e-mail la adresa:
cursulalfa@gmail.com
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Club 700
magazin TV

joi, ora 19:30

LUNI 20 iulie

MARȚI 21 iulie

MIERCURI 22 iulie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Inchinare pentru
natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Școala
Internațională de Echipare pentru Slujire
09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30 Biseica
Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari isprăvi (r)
13:00 Jerusalem Dateline (r) 13:30 Israel
si Biblia 14:00 Inima închinării (r) 14:30
Ospăț cu mană (cu Perry Stone) (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui Jonathan
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Față în față
17:30 Verdictul științei: Creație! 18:00 Slava
lui Dumnezeu în rugăciune

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 01:00 Slava lui Dumnezeu în rugăciune 02:00 Numaratoarea
inversa 03:00 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 03:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 04:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa (r) 08:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfant 09:00 Cartea cartilor
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Cum ar trebui
sa traim 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Brigada (r) 12:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin
(r) 13:30 Istoria artei europene (r) 14:00 Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Cum ar trebui sa
traim (r) 17:30 Finanțe pe înțelesul tuturor
18:00 Drumul spre libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Drumul spre libertate financiara
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Salvati moara (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Corturi, temple, palate (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Istoria artei europene Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Brigada 77 Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

telespectatori

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 Salvati moara Film artistic
23:00 Autobuzul lindei Film artistic
23:30 Muzica

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Geronimo Film artistic
23:00 Intr-o noapte tarziu Film artistic
23:30 Muzică

Sursa dragostei
Povestea se centrează în jurul
unei familii din Hong Kong. Este o
familie tradițională din China, care
se confruntă cu provocări care
pun în pericol valorile familiei și
credințele lor ancestrale. Fiul este
un creștin proaspăt convertit.
Tatăl său îl ridiculizează nu numai
pentru credința lui, dar și pentru
faptul că este un bâlbâit. Profesor
respectat, tatăl nu poate accepta
defectul fiului său, privindu-l
ca pe un lucru rușinos. În final,
dragostea triumfă și ea este
ascunsă în cele mai neobișnuite
locuri.

JOI 23 iulie

VINERI 24 iulie

SÂMBĂTĂ 25 iulie

DUMINICĂ 26 iulie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Geronimo (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 De ce cred 08:30 Portretul biblic al
casatoriei 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara
lui Iacov 10:00 Prins in capcana 10:30 Program pentru minorități etnice (germană)
11:00 Un erou obisnuit (r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 13:30 Isus noua cale (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice
(r) 17:00 Prins in capcana (r) 17:30 Femeia
creștină 18:00 Inchinare pentru natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Dragoste, identitate și scop 09:00
Cartea cartilor 09:30 Cafeneaua cu povești
10:00 Aleea cristale 10:30 Alfa Omega în
obiectiv (r) 11:00 The Phil Thatcher Story (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Minunile creatiei: solul
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Austria 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune
TV 10:00 Festivalul copiilor 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Austria (r) 12:30 Biseica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Intelepciune TV (r)

19:00 Isus noua cale Documentar
19:30 Club 700 Magazin TV
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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sursa dragostei Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program

19:00 Minunile creatiei: solul Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program
20:00 Israel în prim-plan Din actualitate
20:30 Rădăcini și reflecții Program religios

muzical

16:00 Austria Program religios
17:00 Filozofie,stiinta si dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel
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16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Program
religios

17:30 Inima închinării Program muzical
Program religios
18:00 Concert
19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient.Mijl. 20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Readucerea exilatilor in Israel
22:00 Program muzical străin
22:30 Temelia creȘtinismului Documentar
Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității
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film artistic

vineri, 22:00

mele sexualității

LUNI 20 IULIE

MARȚI 21 IULIE

MIERCURI 22 IULIE

SÂMBĂTĂ 25 IULIE

DUMINICĂ 26 IULIE

22:00 Brigada 77 Film

22:00 Salvați moara

19:00 Goana după
vânt Documentar

22:00 Readucerea exilaților în Israel Documentar

22:30 Temelia creștinismului Documentar

artistic
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Film artistic

Misiune în Ucraina
DOREL PÎNZARU

pastor şi preşedinte,
„Lăstarii de măslin” Rădăuţi

Î

ncă de tânăr, Dumnezeu mi-a făcut
chemarea sfântă de a-I sluji în ogorul
Evangheliei - după ce am renunţat
la obiceiurile tradiţionale şi la credinţa
tradiţională - având chemarea spre o
credinţă reală. Am început să-L slujesc pe
Dumnezeu cu consacrare fără să calculez
vreodată preţurile de plătit, fiind implicat
în lucrarea de slujire la nivel local ca lider
de tineret, evanghelist, conducător de
adunare, prezbiter şi mai apoi ca şi pastor.
În toată această slujire, prin anul 1998 și
prin intermediul unor fraţi, am început
lucrarea de slujire şi de misiune şi pe
teritoriul Ucrainei, aceasta nu înainte ca
Dumnezeu să-mi vorbească că este voia
Sa să ajung acolo. Dumnezeu îmi vorbise
prin Duhul Sfânt că voi ajunge pe un
pământ străin unde vrea ca prin vasul
meu să-Şi proslăvească Numele Său.
M-am gândit la orice ţară din Europa, şi
de ce nu America, dar numai la Ucraina
nu m-am gândit niciodată. Şi vreau să
subliniez că în restul Europei încă nu am
ajuns. Am slujit Domnului acolo fără
sprijin financiar de nicăieri şi atunci când
Dumnezeu a rânduit, am lucrat chiar pentru banii puţini care se câştigă la ei încercând să nu fiu povară pentru fraţi în ceea
ce priveşte situaţia financiară. În tot acest
timp sub ochii mei s-au întors oameni la
mântuire, s-au vindecat bolnavi, au crescut şi s-au înmulţit Bisericile de acolo.
În Ucraina, la ora actuală locuiesc 460.000
de români, aproximativ 1% din populaţia
Ucrainei, aceasta fiind de 46.000.000 de
locuitori. Cei mai mulţi români trăiesc în
regiunea Cernăuţi, aproximativ 220.000,
în 108 localităţi româneşti. Numai 14.000
de români locuiesc în oraşul Cernăuţi. În
doar 30 de sate româneşti din Ucraina
există Biserici Apostolice Penticostale (Biserici înregistrate) sau Apostolice cu caracter Penticostal (Biserici neînregistrate)
care îşi desfăşoară slujba în case de rugăciune, în mod constant. Mai există creştini
Baptişti şi credincioşi Creştini după Evanghelie,
dar foarte
puţini şi
ici colo mai
sunt câteva
grupări ale
Oastei
Domnului.
Toate Bisericile
evanghelice lu-

crează împreună colaborând pentru creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu în Ucraina
având obiective şi viziuni comune.
Existând o nevoie de slujire cât mai mare,
Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrarea
înfiinţării unui Centru de Misiune în Rădăuţi, judeţul Suceava, nu cu mult timp în
urmă. Astfel a apărut revista creştină Lăstarii de măslin editată de Bordul Internaţional de Misiune şi Evanghelizare Creştin
Apostolic şi Penticostal „Lăstarii de măslin” al cărui preşedinte şi pastor sunt.
La nevoile şi cerinţele Bisericilor din Ucraina, cu ajutorul lui Dumnezeu am editat şi
tipărit o harfă de cântări care să acopere
nevoile de laudă şi închinare de acolo.
Această harfă se intitulează Culegere de
cântări duhovniceşti cu un număr de 3.080
de cântări, care este folosită deja şi în
Bisericile din România şi chiar
din Europa şi America.
Viziunea de viitor a
Centrului nostru de
misiune este de fapt
tot aceeaşi pe care am
avut-o şi până acum,
încercând să o promovăm cât mai eficient
având cam următoarele
obiective:
•

Organizarea slujbelor de evanghelizare în aer liber, cămine culturale,
şcoli, biserici şi alte spaţii publice;
• Organizarea de grupuri de misiune
alcătuite din fraţi tineri localnici în
colaborare cu grupuri de fraţi din
România, cu scopul ca Evanghelia
să fie răspândită în localităţile unde
încă nu sunt biserici evanghelice;
• Constituirea de grupuri de fraţi care
să ajute bisericile şi grupurile de
fraţi din zona de război, fiind nevoie
de resurse financiare, materiale şi
alimentare – în direcţia aceasta deja
acţionându-se prin mulţi fraţi din
România;
• Restaurarea locuinţelor şi caselor de
rugăciune distruse de conflictul din
zonă, şi nu numai, chiar construcţia
unor case de rugăciune în sate din
zona Cernăuţiului, unde Dumnezeu
a întors oameni la Evanghelie;
• Organizarea de conferinţe pentru
tineri, conferinţe pastorale şi conferinţe pentru familii;
• Organizarea de rugăciuni de stăruinţă pentru umplerea cu Duhul Sfânt.
Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de foarte multă susţinere în rugăciune pentru ca fraţii din Misiunea „Lăstarii
de măslin” să aibă biruinţă deplină. Este
nevoie de rugăciune pentru:
•

Necesităţile financiare şi provocările
permanente pe care le are Misiunea
„Lăstarii de măslin” în România şi

Ucraina, precum şi susţinerea diferitelor proiecte;
•

Întărirea, creşterea şi extinderea
graniţelor lucrării misiunii în
România şi mai ales în Ucraina;
• Activitatea multiplă cu şcoală, literatură, evanghelizare şi ucenicie
a Misiunii „Lăstarii de măslin” din
Ucraina;
• Mijloacele financiare necesare pentru
campanii de evanghelizare şi conferinţe;
• Lucrarea de tipărire şi răspândire
de literatură creştină în limba
română;
•
Ocrotire pentru viaţa şi
învăţătura bisericilor apostolice „Lăstarii de măslin”;
•
Sănătate, putere fizică
şi spirituală pentru lucrătorii
şi misionarii implicaţi în această
lucrare de slujire;
Un important proiect de viitor este construirea unui sediu al Centrului de misiune „Lăstarii de măslin”, unde va funcţiona o şcoală biblică pentru tinerii din
Ucraina, şi de ce nu, chiar din România,
cu o sală de conferinţe şi alte activităţi de
susţinere a lucrării lui Dumnezeu în direcţiile mai sus amintite.
Pentru aceasta este nevoie de multă susţinere în rugăciune, susţinere materială
şi financiară din partea celor care au pe
inimă lucrarea lui Dumnezeu. Alăturat de
acestea este foarte mare nevoie de evanghelişti consacraţi şi de susţinerea lor în
rugăciune şi sustinere financiară, pentru
implicarea în satele încă neevanghelizate
din zona Cernăuţi, cu scopul de a fi plantate biserici evanghelice.

Dorel Pînzaru
Preşedintele Bordului Internaţional de Misiune şi Evanghelizare Creştin Apostolic şi
Penticostal „Lăstarii de măslin” Rădăuţi
Pastor – Bisericile Creştine Apostolice cu
caracter penticostal „Lăstarii de măslin”
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Puterea rugăciunii
genul programului
sâmbătă, 17:30

LUNI 27 iulie

MARȚI 28 iulie

MIERCURI 29 iulie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Inchinare pentru
natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero(r) 11:00 Misiunea
John Militaru(r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi(r) 13:00 Jerusalem Dateline(r) 13:30
Israel si Biblia 14:00 Inima închinării (r)
14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)(r)
15:00 Cartea cartilor(r) 15:30 Lumea lui
Jonathan(r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00 Numaratoarea inversa 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa (r) 08:00 Biserica umpluta cu Duhul Sfant 09:00 Cartea cartilor
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Cum ar trebui
sa traim 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Credinta captiva (r)
12:00 Cabana nr 6 (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Goana dupa vant (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (sârbă)
(r) 17:00 Cum ar trebui sa traim (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Drumul
spre libertate financiara

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Drumul spre libertate financiara
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față
în față 04:00 Mesagerul 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Scara lui Iacov 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Fara Tata (r) 12:30 Joni
și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30
Corturi, temple, palate (r) 14:00 Finanțe pe
înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin(r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Credință captivă Film artistic
23:00 Cabana nr 6 Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

telespectatori

JOI 30 iulie

VINERI 31 iulie

SÂMBĂTĂ 01 august

DUMINICĂ 02 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Scara lui
Iacov 10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 Sfarsitul secerisului (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul biblic
al casatoriei 09:00 Cartea cartilor 09:30
Scara lui Iacov 10:00 Prins in capcana
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Readucerea exilatilor in
Israel (r) 12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30 Isus noua
cale (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Scara lui Iacov (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 Prins in
capcana (r) 17:30 Femeia creștină 18:00
Inchinare pentru natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și
scop 09:00 Cartea cartilor 09:30 Program
pentru copii 10:00 Festivalul copiilor 10:30
Alfa Omega în obiectiv (r) 11:00 Samson (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Minunile creatiei: solul
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Program pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Austria 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Cristos pentru Moldova
(r) 04:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova
08:30 Dumnezeu știe! 09:00 Cartea cartilor
09:30 Intelepciune TV 10:00 Aleea cristale
10:30 Misiunea John Militaru 11:00 O ușă
deschisă pentru tine 11:30 Austria (r) 12:30
Biseica Punctul Zero 13:00 Perspective
eterne (Biserica Harvest Metanoia) 14:00
Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Intelepciune TV (r)

19:00 Isus noua cale 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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

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 Fără Tată Film artistic
23:30 Muzica

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale
20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sfărșitul secerișului Film artistic
23:00 Agentul imobiliar Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Minunile creatiei: solul Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

16:00 Austria Program religios
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel

religios străin

Program religios

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

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient. Mijl.
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Jock troup Film artistic
23:00 Prins in capcana Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strigat de bucurie Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program
muzical

RECOMANDĂRI ZILNICE

sexualității

12

duminică, 22:30

documentar

Salvat
Cum a apărut viaţa? Nu a existat
o altă întrebare care să preocupe
omenirea mai mult decât aceasta.
Este viaţa de pe pământ, în
incredibila sa complexitate
şi diversitate, rezultatul unui
proces de evoluţie, aşa cum
cred mulţi oameni de ştiinţă
încă din vremea lui Charles
Darwin? Sau este vorba despre
altceva? Descoperind misterul
vieţii, este o călătorie fascinantă
în interiorul unei celule vii, o
lume microscopică elaborată,
cu sisteme distincte care indică
dovezi copleşitoare ale unui
design inteligent.

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
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 Program muzical străin Program muzical
22:30 Salvat Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

LUNI 27 IULIE

MARȚI 28 IULIE

MIERCURI 29 IULIE

VINERI 31 IULIE

SÂMBĂTĂ 01 AUGUST

22:00 Credință captivă

22:00 Fără tată Film artistic

22:00 Sfârșitul
secerișului Film artistic

22:00 Strigăt de
bucurie Film artistic

22:00 Jock troup

Film artistic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Documentar

Festivalul ProMisiune
2-31 august 2015

Tineri pentru Misiune Mediaș
organizează în perioada
2 august - 31 august
Festivalul Promisiune, ediția a-X-a.

În primul rând viața ta se va schimba radical,
vei putea să vezi cu alți ochi misiunea,
misionarii. Să poți să fi mulțumitor pentru
locul în care te-ai născut și în care trăiești. Vei
putea să te rogi într-un mod specific pentru
cei care sunt pe termen lung în misiune.
Și poate că Domnul îți va vorbi să fii și tu unul
care să pășească în misiune, și să îți părăsești
zona de confort.
În anul 2008 am fost împreună cu o echipă din
România în Uganda și Kenia.

Î

i mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a
ajutat să ajungem la această ediție și să
putem vedea așa de mulți tineri care s-au
încrezut în Dumnezeu și au avut curajul să
pășească pentru o lună de zile în misiune.
Pentru mulți din acești tineri festivalul
ProMisiune a fost doar începutul lucrării de
misiune, mulți au venit cu mari semne de
întrebare: Oare cum va fii? Pot eu să fac ceva
folositor în misiune?
Răspunsul este da, mulți din tinerii care
au venit au avut ocazia să binecuvînteze
locațiile și oameni cu care s-au întâlnit când
au mers în misiune, au putut să vadă cum
Dumnezeu răspunde la rugăciuni și că El
este Dumnezeul minunilor.
Ne dorim ca și pe viitor să vedem tineri care
să aibă pasiunea de a da și altora din ceea ce
Dumnezeu le-a dat. Fiecare dintre noi am fost
binecuvântați, este rândul nostru de a merge și
a spune oamenilor despre marele împărat.

În acest timp în Uganda am slujit împreună cu
misionarii locali în ceea ce aveau ei nevoie.
Într-o zi, ca și echipă, am fost rugați să ajutăm
un muribund care trăia într-o mică cocioabă
din lut care stătea să se prăbușească. Acest
bărbat era singur, bolnav și fără putere să mai
facă ceva pentru el însuși, trăia pe terenul
unui creștin care se îngrijea de el să îi ofere
mâncare.
Am mers acolo să îi reconstruim acea cocioabă,
să îi facem un pat în care să poată să se
odihnească și ne-am rugat pentru acest om. Era
așa de bolnav că nu putea nici să vorbească.
Aceasta a fost tot ce am putut să facem pentru
el, iar după aceea am plecat.
După un an de zile am avut o echipă care a
mers din nou în acel loc și spre surprinderea
lor s-au întâlnit cu acest om care era sănătos
și între timp își dăduse inima Domnului
și acuma mergea la biserică. Pentru acest
bărbat a însemnat așa de mult ca o echipă din
România a venit să îl îngrijească.

În Marea Trimitere nu este nimic opțional,
Domnul Isus nu ne întreabă dacă am dori să
Îl facem cunoscut în întreaga lume ci El ne
spune să mergem.
Dacă aceasta este ceea ce Isus ne spune atunci
ce alt motiv am avea să nu pășim în chemarea
pe care El o are pentru noi?
Poate nu știi dacă ești chemat să mergi într-o
altă națiune ca misionar, dar Dumnezeu îți dă
ocazia să Îl testezi pe terenul de misiune, să
vezi dacă El te vrea pe termen lung în misiune,
sau îți va arăta care este rolul tău în Marea
Trimitere. El îți poate arăta ce anume să faci cu
viitorul tău.
Cel mai sigur loc pe care îl putem avea este
Isus Hristos.
Poate te întrebi dar ce pot face într-o lună de
zile, ce mari schimbări poți aduce?

De cele mai multe ori nu știm ce poate să
însemne slujirea noastră, rolul nostru este să
arătăm dragoste, și Dumnezeu va face restul.
Câteodată ne gâdim că o misiune pe termen
scurt nu este eficientă poate pentru că nu stăm
suficient de mult să vedem roadele lucrării,
dar Dumnezeu își primește toată gloria, și
El cunoaște fiecare inimă și El este cel care
continuă lucrarea în oameni.

Temă:

Iată-mă, trimite-mă!
Dacă nu mergi tu, cine va merge?
„Am auzit glasul Domnului, întrebând: pe
cine să trimit, și cine va merge pentru Noi? Eu
am răspuns: ”Iată-mă, trimite-mă!” Isaia 6:8

Vorbitori:

Paul Hopkins din Anglia

Datele Festivalului:

2 august – 7 august
Conferința la Zărnești (Jud. Brașov)
7 august – 31 august
Misiune locală sau transculturală

Locații de misiune:
•
•
•
•
•
•

India
Nepal
Kenia
Republica Moldova
Echipa Mobilă România
Craiova

Avantajele unei misiuni pe termen
scurt:

• poți să îți folosești darurile în misiune pe
timpul vacanței/ concediului;
• poți cunoaște o cultură, o țară nouă și poți
vedea inima lui Dumnezeu pentru ea;
• vezi dacă ești sau nu chemat în misiune
pe termen lung;
• poți trăi experiențe de neuitat și chiar
adevărate minuni cu Dumnezeu;
• înveți să lucrezi în echipă;

Inscriere și detalii:

www.promisiune.info
Telefon:
0752020139 (Teo Ene)
0758999814 (Estera Ene)

Tineri pentru Misiune Mediaș
www.tpmmedias.ro
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SERBIA: MISIUNE ÎN COMUNITATEA ROMÂNea
AVRAM DEGA
pastor, Vârșeț, Serbia

M

preș. Comunității Bisericilor
Baptiste Române din Serbia

ă numesc Avram Dega, sunt pastorul
Bisericii Baptiste din Vârșet (Vršac) de
23 de ani. Sunt căsătorit cu Iaroslava,
ea e de origine slovacă, și avem doi băieți.
Vârșețul se află în Banatul Sârbesc, care face
parte din provincia autonomă Voivodina,
în cadrul Republicii Serbia. Regiunea este
caracterizată de multe etnii care trăiesc aici
împreună de sute de ani. Regiunea Vârșeț
este parte din Banatul de sud, și aici se află și
cei mai mulți români din Banatul Sârbesc. În
total, sunt cam 30.000 români, dar scad.
Cauzele pentru care românii sunt tot mai
puțini în Banatul Sârbesc sunt mai multe. Unii
au plecat. Cei de la sate s-au mutat la orașe,
s-au căsătorit cu alte etnii și nu se mai declară
români. Unii au plecat și în România, studenți
care au mers acolo la facultate, și au rămas să
trăiască în România, și natalitatea a scăzut.

Și în valea Timocului (râu la granița Serbiei
cu Bulgaria, n.r.) este o grupare de români mai
semnificativă, însă spre deosebire de noi, cei
din Banatul Sârbesc, care am avut acces la școli
în limba română și la activități culturale și
educative, cei de acolo nu au avut posibilitatea
asta. Este o grupare mare, pe valea Timocului,
dar ei se numesc mai mult vlahi. Acolo avem
puțini credincioși evanghelici, dar sperăm
că, în colaborare cu frații din România, se va
desfășura o lucrare evanghelistică acolo.
Ca biserici baptiste, suntem organizați pe
comunități etnice, pe diferitele etnii. În
afară de Uniunea Baptistă din Serbia, în
care sunt credincioșii de limba sârbă, noi cei
minoritari avem comunitățile noastre etnice.
Credincioșii baptiști sunt mai numeroși în
minoritățile naționale care trăiesc în Serbia.
De exemplu, credincioșii cei mai mulți la
număr sunt în etnia slovacă. Apoi maghiarii,
apoi românii. Două treimi din Uniunea
Baptistă din Serbia sunt de alte etnii decât cea
sârbă. Suntem o uniune micuță de credincioși,
cam 3000 în toată Serbia, mai neobișnuit în
comparație cu credincioșii evanghelici din
România, care sunt sute de mii.
La Belgrad sunt două biserici baptiste, nu
prea mari. Prima biserică baptistă are cam 120
de membri, cea de-a doua biserică e un grup
de aproximativ 30 de membri. În Novi Sad e
o biserică baptistă mai mare, cam de 170 de
membri, și seminarul teologic baptist.
Biserica Ortodoxă Română e dominantă aici.
Mai sunt și grupări ale Oastei Domnului cu
care avem și colaborări mai strânse în câteva
localități. De exemplu, la Coștei (Kuštilj), la
Iablanca (Jablanka), la Grebenăț (Grebenac),
noi cu frații de la Oastea Domnului am
avut întâlniri împreună și am stat la studiat
împreună Cuvântul, am cântat cântări pe care
le știam și ei și noi, cântări mai mult compuse
în România de Nicolae Moldoveanu, Traian
Dorz și alții. Pe lângă aceștia, în Banatul
Sârbesc suntem și noi, o grupare mică de
biserici baptiste, de aproximativ 250 de
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membri. Mai sunt și credincioșii penticostali,
apoi sunt nazarineni, adventiști și alții.
A fost întotdeauna un interes din partea
fraților din România, mai ales a celor din
vestul României pentru noi, ne vizitau,
ne încurajau. Dar s-a început o colaborare
mai organizată, dezvoltând un parteneriat
între bisericile din vestul României, din
comunitățile din Timiș, Caraș, Arad, și cele
de aici din Banatul Sârbesc. Parteneriatul
continuă, și e o mare încurajare pentru
bisericile noastre, care sunt micuțe și lipsite
de tineri în mod deosebit. Prin această
colaborare, vedem că în unele din biserici
a început să se dezvolte lucrarea cu copiii,
chiar și cu copiii care nu sunt din biserică.
În câteva biserici s-a început și o lucrare pe
plan muzical, cu instrumente, se dezvoltă
niște orchestre de copii. E o lucrare de
perspectivă, și suntem bucuroși pentru că
aceste lucruri arată că există un viitor mai
frumos decât cel pe care îl avem acum.
Cel puțin o dată pe lună au loc vizitele din
partea partenerilor din România, cu echipe
bine puse la punct din punct de vedere al
muzicii, mărturiilor și predicii. Mai sunt și
vizite de alt fel - evanghelizări, vizite prin case
la familii interesate să audă despre Evanghelie
mai detaliat. Lucrarea aceasta de parteneriat
este în desfășurare și are rezultate.
De exemplu, la Alibunar se desfășoară o
lucrare frumoasă cu copiii. Acolo sunt
parteneri Biserica din comuna Giroc de lângă
Timișoara, merg acolo de peste 5 ani. S-au
implicat și cei din Arad, cred că din Seleuș.
Apoi, la Nicolinț, unde se desfășoară o altă
lucrare cu copiii, sunt implicate două biserici
din Arad, “Dragostea” și “Harul”. La Satul Nou,
acolo vin cei de la Lugoj, foarte regulat, de 3
ori pe lună, e nevoia mai mare, e o biserică
nou-formată și ei se implică mai mult. La
noi la Vârșeț vin cei de la biserica ”Betel” din
Timișoara și alții să dea o mână de ajutor.
Vreau să mulțumesc fraților din România,
care se roagă pentru noi, ajută, se gândesc la
noi, nu doar ca frați de neam românesc, ci
ca și credincioși care avem nevoi, și ne ajută
cum pot mai bine. Mulțumim pentru asta lui
Dumnezeu și fraților noștri. Mulțumim pentru
deschiderea aceasta, simțim faptul că frații
de credință ne susțin. Am vrea să ne aveți în
rugăciuni cu privire la o trezire spirituală. În
Serbia în general, nu s-a întâmplat niciodată
vreo trezire. Slujbele sunt ținute în limba
slavonă veche, care nu se înțelege astăzi.
Lumea nu știe exact ce s-a citit sau vorbit,
foarte puțin se vorbește sau se predică în limba
modernă. Necunoștința este o piedică pentru
ca ceva să se întâmple.
Chiar dacă comunismul la noi nu a fost așa de
rigid ca în România și alte țări, totuși a lăsat
urme puternice. Mulți azi își zic creștini, dar
nu cred cu adevărat în adevărurile Scripturii,
le consideră depășite. Dar dacă mesajul
Evangheliei și al Bisericii ar fi mai clar, expus
într-o limbă mai accesibilă de fiecare zi,
poate unele transformări s-ar întâmpla.

Extras din em. Calea, Adevărul și Viața 401
Comunitatea românească din Banatul Sârbesc

DAN MALEȘ, pastor
Biserica Emanuel,
Timișoara, România
De peste 10 ani călătoresc în Serbia. Scopul
călătoriilor este întreținerea parteneriatelor
bisericilor din România, în special din
județul Timiș, Caraș și Arad, cu biserici din
Serbia. Călătorim ca să predicăm Cuvântul,
și în felul acesta, să încurajăm bisericile
românești din Serbia, în criză.
Cred că în aceste călătorii am implinit ce am
putut să facem, din nord din Bački Petrovac,
până în sud, la Niș. Sunt biserici cu care
menținem permanent legătura. Însă starea
spirituală nu poate fi influențată într-un
timp așa scurt, cu un om care călătorește.
Suntem prezenți în Serbia în fiecare lună cu
circa 30 de predicatori, dar care se răspândesc
pe o arie mare, cu o populație de circa 7-8
milioane de locuitori. E puțin. Dar credem că
suntem ajutorul lui Dumnezeu într-o vreme
ca și aceasta. Și dacă sunt frați care ar vrea
să ajute lucrarea din Serbia, cu drag putem
colabora, indiferent de denominațiune.
Cladova (Kladovo), Negotin, zona asta de
sud, valea Timocului este dramatică din
punct de vedere spiritual. Sunt sate fără
nici o biserică, de la nici o denominație, nu
există biserică. În locuri ca acestea, vrăjitoria,
magia, vorbirea cu morții, cultul morților în
general, lucruri scârboase pe care le urăște
Dumnezeu sunt la ele acasă. Este dramatic
ce se întâmplă acolo. E clar că acolo nu face
față un predicator. Acolo ar trebui să vină
toate comunitățile de penticostali, baptiști,
creștini după Evanghelie din România, din
partea de vest, și să inundăm aria aceasta.
În vestul României sunt posibilități multe
de evanghelizare. Doar că nu le folosim, nu
suntem disponibili pentru a duce Evanghelia.
Ori porunca Domnului este clară, să ducem
Evanghelia. Biserica s-a închis în clădirea ei,
ne interesează predica să fie de clasă, muzica
să fie pe plac, dar nu vrem să ieșim de acolo.
Datorită acestul fapt, Satan își împlinește
planul. Și rămânem săraci din punct de vedere
spiritual. Îmbogățirea noastră spirituală este
dată de măsura în care ne investim în viețile
altora. Menirea Bisericii nu e să rămână în
perimetrul ei, ci cum scrie în Matei 13, locul
Bisericii este în țarină, și
lumea este țarina.
Bisericile mari, adică peste
50 de membri, sunt foarte
puține. Cea mai mare
biserică baptistă (română) e
de 250 de membri, în Bački
Petrovac. Iar cele mai mici
sunt de 3-4 membri, care
mâine-poimâine se închid.
Media de vârstă e în jur de 80
de ani. Viitorul este sumbru.
Noi nu suntem chemați la
show, ci la ce Pavel îi scrie lui
Timotei: predicați Cuvântul,
faceți slujba unui evanghelist.
Nevoia imediată este:
veniți în Serbia, predicați
Cuvântul, și Domnul e cel ce
face mai departe.

ascĂ DIN BANATUL SÂRBESC
TRAJAN KACINA, pastor şi
profesor, Nicolinţ, Serbia
Mă numesc Trajan Kacina, sunt pastor în
biserica baptistă din Nicolinț, Serbia. Sunt
și profesor la școala generală din Nicolinț
și la cea din Alibunar. În Alibunar va avea
loc evanghelizarea și festivalul de muzică
creștină evanghelică în 25-26 iulie 2015.
Sunt implicat în lucrarea din Banatul Sârbesc
de mai mulți ani, iar la școală lucrez de 5 ani.
Am observat că copiii sunt mai interesați
de muzică, iar prin aceasta, și părinții. Am
hotărât să ne implicăm în lucrarea cu copiii,
implicit și în cea cu părinții, și astfel am
început câteva orchestre în localitățile din
Banatul Sărbesc, prima orchestră și cea mai
mare fiind la Alibunar. Mai avem orchestre la
Vladimirovăț, la Nicolinț, Seleuș și Voivodinț.
Lucrarea aceasta, bazată pe muzică, a început
să aibă succese, şi am început să avem
mai mulți vizitatori la biserică, nu doar
copii, ci și adulți. Încercăm să promovăm
evanghelizarea prin evenimente muzicale.
Bisericile noastre din comunitatea românească
din Serbia sunt mici, nu avem generație de
mijloc, în general sunt bătrâni. Dar prin aceste
proiecte muzicale, în bisericile noastre am
început să avem copii. Împreună cu copiii vin
și unii părinți, astfel că încercăm să umplem
golurile din biserică ca acestea să nu se stingă.
Lucrarea baptistă în Banatul Sârbesc, mă
refer la români, a început acum 100 de ani.
A fost o perioadă în care a mers foarte bine,
bisericile au crescut. În 1959 am avut botez
cu 91 de persoane, cel mai mare din zonă. Cu
timpul, mulți au plecat în alte țări și lucrarea
a avut de suferit. Acum, în cele 13 biserici
românești, numărul membrilor este foarte
redus, numărul activităților este redus. Astfel
că facem tot ce e cu putință să promovăm
Evanghelia și festivalul pe care îl organizăm
are acest scop: de a predica Evanghelia
Domnului Isus Hristos, a prezenta muzica din
biserică, și de a invita lumea la biserică apoi.
Românii din Banatul Sârbesc au nevoie
să-și păstreze identitatea națională și
varietatea confesională. Noi încercăm să
promovăm valorile culturale evanghelice,
parte componentă a istoriei și culturii noastre,
în Banatul Sârbesc, mai puțin tolerate sau
nu prea răspândite
în ultima vreme.
De aceea, vrem
să prezentăm
oamenilor muzica
evanghelică și
totodată să-i invităm
la biserică pentru
a-L putea cunoaște
pe Domnul Isus.
În creșterea lucrării,
și a calității lucrării,
avem foarte
mare nevoie de
rugăciune. Apoi
ducem lipsă de
slujitori pregătiți să
predice Evanghelia.
Nu avem nici o

școală biblică oficială care să poată pregăti
slujitori. Anumite forme de pregătire sunt,
dar puțin accesibile pentru românii din
Banatul Sârbesc. Ca profesor, pot spune că
copiii duc lipsă de informații referitoare la
Evanghelie. Foarte puțini copii frecventează
bisericile evanghelice, și nu cunosc adevărurile
Scripturii. Orice ajutor ar fi binevenit, fie că
este vorba de rugăciune sau implicare directă
prin cadre sau materiale didactice, prin care
copiii să poată să se apropie de Dumnezeu.

TRAIAN MARCOVICEAN,
pastor, Alibunar, Serbia
Pe 25-26 iulie dorim să organizăm în Alibunar
o evanghelizare festivă, pe terenul de handbal
din localitate. Acest festival de evanghelizare
internațional va fi o premieră pentru istoria
Serbiei, sunt invitați să participe orchestre,
fanfare, coruri și grupuri de închinare
din România, Austria, Slovenia, Croația
și Ungaria. Lumea la noi cunoaște foarte
puțin muzica evanghelică, și scopul este
evanghelizarea. La acest festival vor participa
oameni din diferite denominații.
În comuna Alibunar sunt 27% români, restul
fiind sârbi. Lumea foarte greu se întoarce la
Domnul, crede că este creștină, că se naște
creștină, și că prin tradiție sunt mântuiți.
Biserica (română) din Alibunar este o biserică
mică, având 13 membri. Inițiatorul acestei
evanghelizări este pastorul împreună cu
profesorul Todor Petrovici, care lucrează cu
orchestra de copii de mandoline, și orchestra
de fanfară. Biserica dorește să prezinte și în
afara bisericii muzica pe care o cântă ele.
Având în vedere faptul că bisericile noastre
sunt mici, și avem puțini copii în biserici,
lucrarea a început mai întâi la Alibunar prin
lucrarea de copii. Am făcut un club de 3
zile pentru copii, și prin clubul acesta am
strâns în jur de 40 de copii. Lucrând cu copiii
aceștia mai departe, am putut să formăm și o
orchestră pentru copii. Acești copii nu au unde
să-și desfășoare nici un fel de activitate, și
văzând că la noi la biserică promovăm muzica,
s-au strâns mulți și vin la biserică. Pe lângă
copiii aceștia care frecventează biserica, vin
și părinții și bunicii, este un mod bun de a
evangheliza și familiile acestor copii.
Avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră,
ale fraților din România. Să vă rugați pentru
o trezire spirituală la noi în Serbia! Rugați-vă
ca Domnul să lucreze în Serbia!

TODOR PETROVICI,
profesor, Alibunar, Serbia
Sunt profesor de muzică, pensionar.
Cunoscându-l pe fratele Traian Marcovicean,
într-o zi m-a chemat să văd instrumentele din
biserică. M-am mirat că într-o localitate așa
mică ca Alibunar să existe atâtea instrumente
muzicale. M-am dus și la el acasă să ascult
muzică spirituală creștină, și am rămas
încântat de corurile și îndeosebi ansamblurile
mari. Ceva a intrat în mine, la inima mea,
prin muzica asta. După o lună m-a chemat să
conduc orchestra de la Alibunar, cu copiii. Am
acceptat imediat, și am lucrat cu plăcere cu
această orchestră.

Am înaintat lună de lună cu piesele muzicale,
vocal și instrumental. Anul acesta, la
concursul copiilor din Voivodina, am luat
medalia de aur cu această orchestră de copii,
dintre 15 alte orchestre din Voivodina. A
rămas încântat chiar și juriul. Președintele
juriului mi-a zis așa: „noi juriul nu cunoaștem
muzica aceasta, dar e foarte frumoasă”. Asta
m-a încurajat și mai tare să lucrez și mai
mult și să formez și mai multe orchestre, să
dau imbold. Scopul meu e să ajut bisericile
baptiste din Banatul Sârbesc să aibă fiecare
copii, să aibă orchestră. Pe lângă orchestra
din Alibunar, lucrez și cu orchestra de la
Vladimirovăț, unde am 16 membri și 5
începători. La Alibunar am 13 membri, și am
început să lucrăm și la o fanfară.
Acest eveniment-festival promovează această
muzică foarte frumoasă, ca să audă și celelalte
popoare din împrejurimi, sârbi, maghiari
și slovaci, cât de frumos sună aceste coruri,
muzica instrumentală și fanfarele.

PETRE BALA, Şcoala Biblică
Cristos pentru România,
Timişoara, România
Dumnezeu a deschis o ușă să putem merge la
mai multe biserici evanghelice din Serbia, prin
intermediul fratelui Marinike Mozor, pastor
al bisericii penticostale din Vârșeț. Periodic,
am căutat să slujim în bisericile locale, ca să îî
ajutăm să fie mai eficienți în lucrarea pe care o
fac, să-i ajutăm în cântare, vestirea Cuvântului
şi consiliere. Și am văzut un progres deosebit,
oamenii erau mai interesați, bisericile nu mai
mergeau pe descompunere și desfințare, ci
au început să se întărească, să aibă mai mulți
prieteni care să îi viziteze, în primul rând din
familiile lor care nu erau încă născuți din nou.
Am simțit în ultimul timp nevoia să îi ajutăm
şi în pregătirea celor care sunt implicați
în biserici acolo, oameni care au pe inimă
lucrarea lui Dumnezeu dar fără posibilitatea
să se pregătească teologic, să studieze mai
mult Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am gândit
împreună cu misiunea creștină „Cristos pentru
România ”și „Şcoala Biblică”, să îi susținem
educațional. De peste un an, am început
această școală. Sunt rezultate bune, sunt în jur
de 20 de persoane care își dau examenele și vin
cu interes ca să acumuleze cât mai mult.
Am putut vedea cum credincioșii de acolo
au primit aripi și s-au apropiat mai mult de
Domnul. Ne-au spus “N-am știut ca așa sunt
lucrurile”. La ei în Serbia, și în mod special în
Banatul Sârbesc sunt foarte multe influențe,
și credincioșii de acolo nu au putut să aibă o
experiență clară, practică, cu Domnul, și să
cunoască mai bine Cuvântul lui Dumnezeu.
Prin această școală biblică, sperăm ca acești
lideri sau viitorii lideri să fie întăriți spiritual
și să-L slujească pe Domnul mai eficient.
Atunci când vă amintiți de Serbia și de
românii noștri care vorbesc aceeași limbă,
să-i susținem în rugăciune! Să ne dorim ca
și ei să fie înflăcărați de Duhul lui Dumnezeu,
să se implice mai mult, să fie niște creștini
vii. Să ne rugăm Domnului ca această zonă
să poată ajunge în contact cu Evanghelia,
prin Cuvântul scris, cărți, muzică creștină, să
ne rugăm să existe persoane care să sprijine
această lucrare!

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

15

RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Decupaj din realitate
materiale de la telespectatori
miercuri, ora 20:00

LUNI 03 august

MARȚI 04 august

MIERCURI 05 august

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Închinare pentru
națiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cărților 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biserica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel și Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cărților (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvântul vieții

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvântul vieții 02:00 Numărătoarea inversa 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numărătoarea inversă (r) 08:00 Biserica
umpluta cu Duhul Sfant 09:00 Cartea
cartilor 09:30 Scara lui Iacov 10:00 Cum
ar trebui sa traim 10:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) 11:00 Ciocanul lui
Dumnezeu (r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)13:00 Mapamond creștin (r)13:30
Goana dupa vant (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Cum ar trebui sa traim (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Cum sa incepi o
afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum sa incepi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Vide- vineri, 22:00
film artistic
otext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Două împărății în
conflic 09:00 Cartea cartilor 09:30 Seminte
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
Povestea a doi frați gemeni
minorități etnice (bulgară) 11:00 Intr-o
înstrăinați: John, un pușcăriaș și
clipita (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00 De
Jeremiah, un predicator. Printr-o
ce Israel (r) 13:30 Corturi, temple, palate (r)
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30 serie de evenimente cei doi ajung
Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
să facă schimb de roluri, creânduSeminte (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (bulgară) se situații fără precedent, pline
(r) 17:00 Hollywood (r) 17:30 Ascendent
de semnificație. Deznodământul
18:00 Două împărății în conflic (r)

19:00 Goana după vânt Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numărătoarea inversă Talk-show
22:00 Ciocanul lui Dumnezeu Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Corturi, temple, palate Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios

Străzile îndurării

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

este o pledoarie pentru îndurare,
restaurare și speranță.

telespectatori

20:00 De ce Israel Din actualitate
20:30 Joni și prietenii Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Intr-o clipita Film artistic
23:30 Muzica

JOI 06 august

VINERI 07 august

SÂMBĂTĂ 08 august

DUMINICĂ 09 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele iubirii
09:00 Cartea cartilor 09:30 Seminte 10:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență
10:30 Program pentru minorități etnice
(maghiară) 11:00 Strigatul Chinei (r) 12:30
Călătoria (r) 13:00 Decupaj din realitate (r)
13:30 Goana dupa vant (r) 14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Seminte (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) (r) 17:00 Binecuvântare,
blestem sau coincidență (r) 17:30 Dincolo
de bariere 18:00 Conferința: Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul biblic
al casatoriei 09:00 Cartea cartilor 09:30
Seminte 10:00 Misterioasa profetie din
Isaia 53 10:30 Program pentru minorități
etnice (germană) 11:00 Jock troup (r) 12:00
Prins în capcana (r)12:30 Femei cu idealuri
(r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 13:30
Isus noua cale (r) 14:00 Dincolo de bariere
(r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Seminte (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice (r) 17:00
Misterioasa profetie din Isaia 53 (r) 17:30
Femeia creștină 18:00 Inchinare pentru
natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 08:00 Dragoste, identitate și scop
09:00 Cartea cartilor 09:30 Program pentru
copii 10:00 Festivalul copiilor 10:30 Alfa
Omega în obiectiv (r) 11:00 New (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Minunile creatiei: salbaticia (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Program pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Austria 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune TV
10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Austria (r) 12:30 Biseica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Intelepciune TV (r)

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

RECOMANDĂRI ZILNICE

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică
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străin

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

16:00 Austria Program religios
17:00 Filozofie, știința și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strazile indurarii Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. reli.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
Program religios
19:00 Teatrul de pe strada 7 (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 Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
Mijlociu
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
22:00 Program muzical străin Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 David Brainerd misionarul amerindienilor Documentar
22:00 Evreii din Ucraina Film artistic
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

muzical

sexualității

19:00 Minunile creatiei: salbaticia 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

mele sexualității

LUNI 03 AUGUST

MARȚI 04 AUGUST

MIERCURI 05 AUGUST

VINERI 07 AUGUST

SÂMBĂTĂ 08 AUGUST

22:00 Ciocanul lui
Dumnezeu Film artistic

18:00 Cum să începi o
afacere Seminar

22:00 Strigătul Chinei

19:00 Minunile
creației: sălbăticia

22:00 Evreii din
Ucraina Documentar
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Film artistic

Documentar

MĂRTURII DE LA RUGUL APRINS
Venind la Rugul Aprins, Dumnezeu a
schimbat inima mea. M-a învățat lupta
spirituală și am văzut o mare creștere spirituală în mine, în acest loc. Dumnezeu s-a
îndurat și anul acesta într-un mod deosebit. Am simțit atingerea Lui și m-a eliberat
de duhul de frică. (Elvira)

Ioan Caba

C

pastor, fondator al Întâlnirii de
rugăciune de pe munte
„Rugul Aprins”

ălătorind printre munți, într-o
bună zi, mi-am spus: „Ce bine ar fi
aici la rugăciune!” Oamenii merg
de dimineață la biserică, după trei-patru
ore merg acasă. Vin de la probleme și se
întorc la probleme… cum ar fi să avem
ocazia de a sta trei-patru zile, să uităm de
toate și să stăm mai mult în rugăciune.
Privind în zona Ponoară la munte, gândul
mi-a zburat la Moise, despre care ni se
spune că păștea zilnic turma socrului său
într-o zonă obișnuită, fără să aibă parte de
vreun miracol. Într-o zi își spune „Trec de
pustie, în ciuda animalelor sălbatice care
ne pun pe mine și turma mea în pericol
până la muntele Domnului.” Atunci
am spus: „Să facem și noi pe munte o
întâlnire de trei zile de rugăciune.”

Am început astfel, în anul 2005 fără să
avem un model, prin credință, o întâlnire
de rugăciune într-un loc în care oamenii
pot dormi în mașină sau în cort, pentru
a se decupla de orice alt lucru. Am numit
întâlnirea „Rugul Aprins”, asemenea
experienței pe care Moise a avut-o la
rugul care ardea fără să fie mistuit, locul
de unde I-a vorbit Domnul.
Mulți oameni au mărturisit despre această
întâlnire că a fost una minunată. Ei s-au
putut desprinde timp de trei zile de
necazurile lor și au uitat de toate lucrurile
pentru a sta în rugăciune, în cântare.
Întâlnirile se desfășoară zilnic între orele
06.30 și 00.00, cuprinzând în cea mai
mare parte rugăciune, lucrări ale Duhului.

Am avut parte de experiențe deosebite,
vindecări miraculoase. În anul 2005 o
fetiță oarbă și-a recăpătat vederea. În anul
2008 o femeie oloagă din naștere a fost
vindecată. În 2009, un tânăr de 24 de ani
care și-a dat foc a fost izbăvit din robia
drogurilor și L-a primit pe Isus.
În Isaia ni se spune că lucrarea Domnului
va propăși, dar nu în mâinile unui
pastor, unui evanghelist, unui preot sau
orice alt om, ci lucrarea va propăși în
mâinile lui Isus. La „Rugul Aprins” vin
oameni bolnavi și Dumnezeu se implică
în probleme diferite. Poate ți-ai pierdut
în viață nădejdea. Lucrul acesta este
grav. Lipsa ei poate duce la gânduri de
sinucidere. La „Rugul Aprins”, Dumnezeu
rezolvă și deznădejdea și descurajarea.
Prin credință, Dumnezeu face minuni.
„Rugul Aprins” se desfășoară în prima
săptămână a lunii august, incluzând
de obicei prima duminică din lună. În
România, oamenii obișnuiesc în general
să ia Cina Domnului în prima duminică a
lunii. Pentru Cină, se obișnuiește - și este
un obicei bun - să se facă o pregătire în
rugăciune și post. Dacă oamenii care se
împărtășesc la cină, au parte de viață, am
spus atunci că, deși nu suntem în biserici
la noi, am dori să luăm cina Domnului.
Când am adus această propunere în
fața oamenilor, ei au răspuns afirmativ.
Astfel am început să luăm cina Domnului
pe minte. Am observat că și la această
împărtășire Domnul se implică și oamenii
sunt întăriți.
Extras din emisiunea Calea, Adevărul și
Viața 297 - Slujind Trupul lui Cristos Profil Spiritual Ioan Caba realizat în 2010.

Am participat la „Rugul Aprins” în fiecare
an de când a început. În al treilea an, în
timp ce eram în cort, vremea era foarte rea
și am început să sufăr de dureri puternice
de rinichi. Durerile erau atât de rele încât
nu am mai putut participa la rugăciune.
Fratele Caba a spus la un moment dat:
„În cort este o femeie pe care o dor foarte
tare rinichii încât nici nu a putut să vină
la rugăciune. O îndemn pe această femeie
să vină în față.” Am ieșit în față unde erau
mai multe persoane care se rugau, iar din
acele momente eu nu mai știu ce înseamnă
durerile de rinichi. (Anișoara)
Ori de câte ori particip la „Rugul Aprins”,
vin pentru a mă încărca spiritual. În fiecare an, începând cu 2008, am venit chiar și
când aveam probleme în familie. De multe
ori, venind aici, problemele de acasă se rezolvau în timp ce eram la „Rugul Aprins”.
De multe ori nici nu îmi sunam părinții
deoarece știam că Dumnezeu lucrează deja
în familia mea. Vin anual deoarece primesc putere. Chiar dacă în alte locuri muzica ar suna altfel sau lucrurile materiale,
condițiile ar fi fost altele, aici sufletul meu
s-a încărcat în fiecare an pentru ceea ce îmi
sta înainte. Când plec de aici pentru a sluji
în alte locuri, mă tot gândesc la întâlnirea
de pe munte. (David Lela)

Întâlnirea

RUGUL APRINS PONOARĂ
6 - 10 August 2015

Programul ÎNCEPE JOI, ORELE
19:00 și se ÎNCHEIE LUNI,
ORELE 13:00
VORBITORI: Ioan Caba; Samuel
Caba; Ron Brown; Răzvan
Mihăilescu; Florin Dan; Charles
Nzweke; Mircea Demian și alții
CÂNTĂREȚI: Frații de la Toflea;
Sunny Trancă; Cătalin Ciuculescu
și echipa; Adin și echipa și alții.
Vor fi momente înălțătoare în
rugăciune, închinare și Cuvânt.
Participă și tu!
www.rugulaprins.org
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cuvântul care schimbă o națiune
conferință

vineri, ora 18:00

LUNI 10 august

MARȚI 11 august

MIERCURI 12 august

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Inchinare pentru
natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) (r) 03:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 04:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași
în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r)13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r)14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r)15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea lui
Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe
înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii (r)
02:00 Numaratoarea inversa 03:00 Program pentru minorități etnice (maghiară)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 04:00 InTouch 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa (r) 08:00 Biserica
umpluta cu Duhul Sfant 09:00 Cartea cartilor 09:30 Cufarul cu comori 10:00 Cum ar
trebui sa traim 10:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Destin final (r)
12:00 Dumnezeu iti schimba viata (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 Goana dupa vant (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Cufarul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Cum ar trebui sa traim (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Cum sa incepi o
afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum sa incepi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 08:00 Două împărății în
conflic 09:00 Cartea cartilor 09:30 Cufarul
cu comori 10:00 Hollywood 10:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) 11:00
Lovitura cu efect (r) 12:30 Joni și prietenii (r)
13:00 De ce Israel (r) 13:30 Odata am fost
sclavi (r) 14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor
(r) 14:30 Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Cufarul cu comori (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități
etnice (bulgară) (r) 17:00 Hollywood (r)
17:30 Ascendent 18:00 Două împărății în
conflic (r)

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Destin final Documentar
23:00 Dumnezeu iti schimba viata Film

telespectatori

19:00 Odata am fost sclavi Documentar
19:30 Secretele succesului Program religios
străin

23:30 Muzică

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 Lovitura cu efect Film artistic
23:30 Muzica

artistic

M-ai umplut de
cântec
Prezintă povestea cântărețului
și compozitorului Dennis
Jernigan care, confruntat cu
homosexualitatea, s-a refugiat
în muzică, dar a devenit un om
nou numai după ce a acceptat
ajutorul oferit de Dumnezeu.
Datorită muzicii și lucrării sale,
mulți alți homosexuali au prins
curajul de a încerca să-și schimbe
viața.

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

JOI 13 august

VINERI 14 august

SÂMBĂTĂ 15 august

DUMINICĂ 16 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Cufarul
cu comori 10:00 Binecuvântare, blestem
sau coincidență 10:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 11:00 Renunta
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate (r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Cufarul cu comori
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Perspective eterne (Biserica Harvest Metanoia)
04:00 Club 700 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și Viața 08:00
De ce cred 08:30 Portretul biblic al casatoriei 09:00 Cartea cartilor 09:30 Clubul
descoperirilor stiintifice 10:00 Misterioasa
profetie din Isaia 53 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Evreii
din Ucraina 12:30 Femei cu idealuri 13:00
Alfa Omega în obiectiv 13:30 Isus nova
cale 14:00 Dincolo de bariere 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00
Cartea cartilor 15:30 Clubul descoperirilor
stiintifice 16:00 Teleshopping 16:30
Program pentru minorități etnice 17:00
Misterioasa profetie din Isaia 53 17:30
Femeia creștină 18:00 Cuvantul ce schimba
o natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
08:00 Eliberand captivii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Program pentru copii 10:00 Festivalul
copiilor 10:30 Alfa Omega în obiectiv (r)
11:00 M-ai umplut de cantec (r) 12:30
Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în primplan (r) 13:30 Minunile creatiei salbaticia (r)
14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Program pentru copii (r)

19:00 Isus nova cale Documentar
19:30 Club 700 Program religios străin
20:00 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Minunile creatiei salbaticia Docu-

16:00 Peniel Program religios
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Peniel 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30
Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune TV
10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Peniel (r) 12:30 Biseica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii(r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Intelepciune TV (r)

mentar

Program religios

19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

televiziunii

religios străin

20:30 Femei cu idealuri Program pentru femei
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film artistic
23:30 Muzică

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

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orient. Mijl.
20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Autografele evanghelistilor Film

16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Cea mai scurta cale spre casa

artistic

Documentar

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 M-ai umplut de cantec Documentar
23:30 Gaither pentru Romania Program
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19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
20:00 Decupaj din realitate Materiale

documentar

vineri, 22:00

23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre problesexualității

mele sexualității

LUNI 10 AUGUST

MARȚI 11 AUGUST

MIERCURI 12 AUGUST

SÂMBĂTĂ 15 AUGUST

DUMINICĂ 16 AUGUST

22:00 Destin final Film

19:00 Odată am fost
sclavi Documentar

22:00 Renunță Film artistic

22:00 Autografele
evangheliștilor Film

22:30 Cea mai scurtă
cale spre casă Documentar

artistic
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Hands of Hope
România

Asociația care dă o mână
de ajutor Olteniei

A

sociația „Hands of Hope România” a
luat ființă în Oltenia cu câțiva ani în
urmă pentru că Dumnezeu a început
să reveleze bisericii locale dragostea Sa
pentru oamenii năpăstuiți.
„Oltenia are nevoie de mesageri ai dragostei
și nu cred că este importantă vârsta pe care
un om o are ca să înceapă să-și intre în
chemare. La 16 ani, Domnul mi-a vorbit clar
ce planuri are pentru viața mea. M-a dus pas
cu pas și în momentul acesta cunosc peste 30
de oameni, tineri și oameni în a doua parte
a tinereții, voluntari ai „Centrului Creștin
Oltenia” și „Hands of Hope”, oameni care sunt
gata la orice oră din zi sau chiar din noapte
să răspundă nevoilor. Cunoaștem cazuri
înfiorătoare, cazuri care te duc într-un colț
al durerii dar totodată știm inima plină de
dragoste a Domnului pentru toți acești oameni
și suntem deciși să fim acolo unde trebuie
să fim atunci când trebuie să fim”, a precizat
Ramona Rațiu Geru în calitate de Președinte al
„Asociației Hands of Hope România”.

of Hope”, așa cum și numele ne spune, noi
suntem o speranță pentru ei și nu ratăm nici
o ocazie de a-i ajuta atât cât ne stă în putință.
Avem multe familii care chiar au nevoie de
sprijin, familii în viața cărora dacă nu ne-am
implica, poate o a doua zi nu ar mai exista
pentru ei.
Avem de asemenea proiectul „Student”, un
proiect foarte frumos pentru liceeni. Cel mai
mult ne ocupăm de liceenii de la Dănceu.
Poate că nu știți că în cultura rromilor, în
special fetele nu trebuie să urmeze nici măcar
opt clase deoarece trebuie să se căsătorească și
să facă copii. Ne putem mândri că Dumnezeu
a lucrat în viața noastră, cât și în viața lor.
A făcut de așa natură încât în prezent avem
absolvenți la facultate, avem mulți liceeni, iar
cei care vor termina anul acesta 12 clase, vor
merge și ei la rândul lor la facultate.

În urmă cu 5 ani, Amalia Biță a simțit în
inima ei imboldul de a face mai mult pentru
Dumnezeu.
„Am fost să vizităm niște copilași din Valea
Alunului, niște copilași simpli, sărăcuți. Îmi
aduc aminte că erau foarte murdari. Cu toate
acestea ne-au primit cu brațele deschise și neau spus poezii și cântecele care-L onorau pe
Dumnezeu. Atunci am simțit că Dumnezeu
dorește ca eu să fac ceva în acea localitate, în
acel sat. Deși eram însărcinată, am propus să
mergem să deschidem un proiect acolo, un
proiect în care am reușit să aduc și prietenele
mele,” - a mărturisit Amalia Biță, coodronator
de proiect în cadrul „Asociației Hands of
Hope România”.

De asemenea avem și proiectul „Bebe” unde
ajutăm mamele care se află în impas. Au
nevoie poate de îndrumare. Nu știu nici ce
se întâmplă cu viața lor sau ce urmează să li
se întâmple după ce o să nască. Sunt mămici
care nu își permit nimic. Cea mai mare
problemă a noastră sunt pampersul și lăpticul
pentru că nu au! Chiar nu au! Trăiesc din
sume foarte mici și nu își permit să cumpere
pentru copilașii lor”, a mai precizat Mirela
Trușcovici.

descuți iarna, fără cizmulițe, fără haine, sunt
tot timpul răciți, bolnavi. Nu au bani nici de
tratament,” a mai mărturisit Amalia Biță.
„Unul dintre cazurile de care eu mă ocup
îndeaproape e foarte tulburător. Este vorba
despre o mămică care are trei copilași. A
fost părăsită de soț când era însărcinată cu
ultimul copil. Era bătută, jignită, maltratată
iar acum trăiește din 80 de lei pe lună. Pe
lângă cei trei copilași mai are și un nepoțel
deoarece a fost părăsit de către părinții lui. În
acest fel, s-a făcut cu patru suflețele pe care le
iubește și pentru care se zbate în fiecare zi”, a
mai adăugat Mirela Trușcovici.
Voluntarii mărturisesc că toate aceste proiecte
continuă doar prin harul lui Dumnezeu, iar
de un an și jumătate, „Asociația Hands of
Hope România” a demarat un nou proiect
menit să susțină femeile aflate în criza unei
sarcini neplanificate.
„Cel mai nou proiect al nostru este „Centrul
de Consiliere Hope” care a fost inițiat acum
un an și jumătate. Femeile sunt ajutate prin
intermediul acestui centru. Ne-am luptat
la început cu mentalitatea pentru că nu
puteau depăși ideea de a veni la un centru,
de a recunoaște că au nevoie de ajutor. Din
fericire, acum avem multe femei care ne
calcă pragul în fiecare zi”, a mai mărturisit
psihologul Mirela Trușcovici.
„Prin intermediul acestui centru am reușit
împreună cu colegele mele să le dăm o
speranță tinerelor care nu mai au nici o
speranță făcând cu ele cursul prenatal,
cursuri postnatale, arătându-le cum se
dezvoltă un copilaș. Ele vin la noi crezând că
le oferim sprijin spre a avorta acel copil dar
pleacă de la noi convinse că acel copil de fapt
nu este un dezastru, ci este o bucurie”, a mai
mărturisit Amalia Biță.
„Eu mă simt binecuvântată și suntem
binecuvântați să fim mâini ale speranței, să
fim picioarele Domnului, mâinile Domnului,
gura Domnului, care încurajează și care
rostește de bine. Consider că Oltenia are
nevoie de mai mulți oameni care să se alăture
armatei care a pornit deja la drum.

Unele dintre cazurile cu care voluntarii
„Asociației Hands of Hope România” s-au
confruntat de-alungul timpului sunt desprinse
mai degrabă dintr-un tablou tragic din lumea
a treia decât din cele ale unei țări europene.

Pe lângă proiectele educaționale, „Asociația
Hands of Hope România” a demarat și trei
proiecte sociale.
„Avem SOS Familia unde avem peste 80
de familii de care ne ocupăm în prezent și
descoperim că oamenii în fiecare zi ne caută
din ce în ce mai mult. Au aflat de „Hands

„Mi-aduc aminte de o fetiță. Într-o duminică
am organizat un concurs și am zis că cine
reușește să spună un cântecel o săptămână
de zile, va merge într-o mini-vacanță la
mine acasă. Una dintre fetițe stătea singură
pe un scăunel și plângea pentru că nu putea
să vorbească. Nu mâncase de o săptămână!
M-a impresionat foarte mult situația ei și am
decis ca acel concurs să fie câștigat de această
fetiță. Am cerut ajutorul oamenilor din jur ,
să ne ajute ca să putem să le oferim mâncare,
să le putem oferi hăinuțe pentru că umblă

Vă puteți ruga pentru noi. Acum este vremea
când lumina Domnului se va arăta peste cel
mai întunecat colț al României, vremea când
duhul de sărăcie va fi frânt, vremea când
duhurile oculte vor fi izgonite de puterea
Domnului. Oltenia are o șansă și această
șansă se numește Isus Cristos!” a mai spus
președintele „Asociației Hand of Hope
România”, Ramona Rațiu Geru.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Cuvântul vieții
seminar biblic

luni, ora 18:00

LUNI 17 august

MARȚI 18 august

MIERCURI 19 august

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Lumea
lui Jonathan 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00
Numaratoarea inversa 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) 03:30
Program pentru minorități etnice (germană) 04:00 InTouch (cu Charles Stanley)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut 06:45 Întrebări
esențiale 07:00 Numaratoarea inversa (r)
08:00 Puterea crucii 09:00 Cartea cartilor
09:30 Clubul descoperirilor stiintifice 10:00
Cum ar trebui sa traim 10:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) 11:00 Cerul
asteapta(r) 12:30 Astăzi cu Dumnezeu
(r) 13:00 Mapamond creștin (r) 13:30
Goana dupa vant (r) 14:00 Verdictul științei:
Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Gus (r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00
Cum ar trebui sa traim (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Cum sa incepi o
afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum sa incepi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
sâmbătă, 22:00 film artistic
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Clubul descoperirilor stiintifice
După ce se pensionează, un fost
10:00 Hollywood 10:30 Program pentru
programator obsedat de muncă
minorități etnice (bulgară) 11:00 Secrete
se înscrie din nou la facultate
Ascunse (r) 12:30 Joni și prietenii (r) 13:00
De ce Israel (r) 13:30 Slujitor al lui Hristos (r) pentru a combate evoluționismul
14:00 Finanțe pe înțelesul tuturor (r) 14:30
și a le arăta studenților cum e să
Club 700 (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
trăiești pentru Dumnezeu.
Clubul descoperirilor stiintifice (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00 Hollywood
(r) 17:30 Ascendent 18:00 Două împărății
în conflic (r)

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa 7 Talk-show
22:00 Cerul asteapta Film artistic
23:30 Muzică

19:00 Slujitor al lui Hristos Documentar
19:30 Secretele succesului 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 Secrete Ascunse Film artistic
23:30 Muzica

Bunicul la facultate

19:00 Goana dupa vant 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 Moment ulterior Film artistic
23:30 Muzică

JOI 20 august

VINERI 21 august

SÂMBĂTĂ 22 august

DUMINICĂ 23 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Omida
Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență 10:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) 11:00 Moment
ulterior(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate(r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară)(r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul
biblic al casatoriei 09:00 Cartea cartilor
09:30 Omida Carlos 10:00 Misterioasa
profetie din Isaia 53 10:30 Program pentru
minorități etnice (germană) 11:00 Autografele evanghelistilor(r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Descoperind Biblia (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Misterioasa profetie din Isaia 53 (r)
17:30 Femeia creștină 18:00 Cuvantul ce
schimba o natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Eliberand captivii 09:00
Cartea cartilor 09:30 Program pentru copii
10:00 Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Chemati in afaceri (r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Minunile creatiei pomul
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Program pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Peniel 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30
Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Intelepciune TV
10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea John
Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine
11:30 Peniel (r) 12:30 Biseica Punctul Zero
13:00 Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r)
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30
Intelepciune TV (r)

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

19:00 Minunile creatiei pomul 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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

religios străin

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

16:00 Peniel Program religios
17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel
Program religios

19:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
19:30 Ospăț cu mană Program religios străin
20:00 Jerusalem Dateline Știri din Orientul

străin

Mijlociu

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Chemati in afaceri Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program

20:30 Mari isprăvi Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Bunicul de la facultate Film artistic
Documentar
23:30 Pasiune pură Program despre problemele 23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

muzical
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16:00 Rugul Aprins Program religios
17:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Progr. rel. străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Cea mai scurta cale spre casa

mele sexualității

LUNI 17 AUGUST

MARȚI 18 AUGUST

MIERCURI 19 AUGUST

JOI 20 AUGUST

VINERI 21 AUGUST

22:00 Cerul așteaptă

19:00 Slujitor al lui
Hristos Documentar

19:30 Bucură-te de fiecare zi Program religios strain

21:00 Calea, Adevărul
și Viața Talk show

19:00 Minunile
creației: pomul

Film artistic
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Documentar

mea voi sta lângă El, lucrurile vor fi bune.
În ultimii ani, drumul crucii are un
impact din ce în ce mai mare. Spectatorii
sunt într-un număr neașteptat de mare
în ultima perioadă și devine o tradiție,
oamenii vin cu o așteptare. Vorbim de mai
multe categorii de oameni: cei care vin să
urmărească spectacolul și cei care vor mai
mult. Pe acest fond pregătit, avem și un
preot care citește Cuvântul lui Dumnezeu
pe stradă. Este foarte important să se audă
Cuvântul lui Dumnezeu.”
Acest Cuvânt a început să pătrundă adânc
în inimile unor oameni care au participat la
acest eveniment.
spate, fără să spună nimic, doar să treacă?...”

Daniel Leș

organizator al evenimentului
Drumul Crucii

D

e unsprezece ani, pe străzile din
România, are loc în săptămâna
Patimilor un eveniment intitulat
Drumul Crucii, o reconstituire a drumului
parcurs de Isus Hristos, cu crucea în spate,
înainte de a fi răstignit. Viziunea îi aparține
lui Daniel Leș.
„Am primit această
viziune când eram în
București, la o expoziție.
Pentru mine, Paștele
însemna un prilej de
a face mulți bani. Am
început cu ceramica și
imediat după ce m-am
căsătorit am ieșit pe
străzile Sighișoarei și miam vândut cum am putut produsele. Mai
târziu am ajuns și în galeriile din București,
unde, la sala Dalles, se vindeau foarte bine
în preajma sărbătorilor.
Îndreptându-mă la un moment dat spre
stand, imaginea cu jeepurile încărcate –
societatea de consum care ne agresează la
fiecare moment și ne învață să cumpăram
tot mai mult, m-am simțit golit de putere și
a trebuit să mă așez undeva pe trotuar.
Nu prea știam eu cum vorbește Dumnezeu,
nici acum nu aș putea spune că știu 100%,
dar am simțit o voce lăuntrică, o voce care
m-a provocat să mă uit la oameni și să simt
durerea a ceea ce se întâmplă cu creștinismul
nostru. Ne lăudăm că suntem creștini și aș
vrea ca națiunea noastră să fie creștină în
proporție de 85% după cum se spune.
Acea voce lăuntrică mă întreba: Care sunt
semnele creștinismului? în contextul trăirii
noastre opulente. Acest lucru m-a provocat
să întreb Doamne, ce aș putea să fac? Am
primit atunci această imagine în minte –
Hristos trecând printre jeepurile lor. M-am
întrebat astfel Ce s-ar întâmpla dacă ar trece
acum cine prin mijlocul lor, cu o cruce în

Această imagine a stârnit în inima lui Dan
Leș o viziune care de atunci devine realitate
în fiecare an.
„Am primit această provocare Ai putea să
faci acest lucru și ești suficient de rebel, de
nebun să faci lucrul acesta! Bineînțeles că
nu am fost privit cu cei mai buni ochi când
am spus acest lucru prietenilor și oamenilor
din biserica pe care o frecventam. Chiar
dacă mi s-au alăturat mai mult copii, în
ceea ce privește viziunea, am spus că și dacă
voi rămâne singur, îmi voi lua o cruce și
voi trece prin mijlocul
oamenilor.”
Făcând acest pas, în jurul
lui Dan Leș s-au strâns
câțiva tineri voluntari,
iar procesiunea a atras
privirea trecătorilor.
„Lumea s-a strâns și
am reușit să atragem
în centrul orașului o mulțime de câteva
sute de oameni. După ce s-a încheiat
răstignirea, oamenii nu au mai vrut
să plece. Am spus astfel că acum este
momentul celor care trebuie să vorbească,
momentul Bisericii – cineva trebuie să le
vorbească acestor oameni.”
Biserica a început astfel
să susțină viziunea lui
Daniel Leș. El spune
că Drumul Crucii nu
are la bază o anumită
confesiune religioasă, ci
credința în Dumnezeu
este singurul lucru care
contează.
„Mă bucur de o bună colaborare cu toate
bisericile. Eu sunt nonconformist și pot
spune, dacă sunt întrebat, că nu am nicio
religie. Încerc zilnic să fiu un bun ortodox,
un drept-credincios. Colaborez cu toate
bisericile – cine vrea să mă binecuvânteze,
mă binecuvântează. Cine vrea să spună că
voi ajunge rău, să spună că voi ajunge rău.
Am o siguranță pe care o port în suflet:
Regele Meu Hristos nu mă va lăsa dacă voi
sta lângă El. Atâta timp cât eu cu familia

„Un obicei din timpul Drumului Crucii
este ca un om din mulțimea de spectatori
să fie adus pentru a purta crucea. Acesta
este un lucru neașteptat. La un moment
dat, unul dintre aceștia, un tânăr înalt,
îmbrăcat în haine mai moderne, cu lanțuri
la gât, a fost smuls din mulțime și pus ducă
crucea. Ajutând la purtatul crucii, tânărul a
început să plângă în hohote. L-am întrebat:
Vă este rău sau ce s-a întâmplat? El mi-a
răspuns că îmi va spune la sfârșit. Când a
fost intervievat de televiziune la sfârșit, a
povestit o chestie interesantă:
Cu o lună în urmă am avut un vis. În acel vis
se făcea că Isus trecea prin oraș cu crucea. M-a
chemat să îl ajut cu crucea și I-am spus că nu
vreau… și tocmai s-a întâmplat acest lucru…
Plângând, tânărul a spus că ceva trebuie să
se întâmple în viața lui, chemarea aceasta
nu este întâmplătoare.
Un alt tânăr, care nu credea în Dumnezeu,
a venit ca spectator. La chemarea pentru
Hristos, el a ridicat o mână să vadă ce se
întâmplă, iar începând din acea zi, trei
nopți la rând l-a visat pe Hristos care îi
spunea că trebuie să se întoarcă Acasă.
Mi-a relatat că s-a integrat într-o biserică
penticostală, s-a botezat și este acolo. Nu
a vorbit nimeni cu el, nu i-a pus nimeni în
mână o broșură…”
Artistul ceramist Daniel
Leș spune că va face
în continuare această
dramatizare pentru ca
oamenii să vadă și să
înțeleagă ce s-a întâmplat
cu adevărat în urmă cu
peste 2000 de ani.
„Dacă încă se petrec astfel de minuni – eu
le consider minuni – să se întoarcă un
păcătos Acasă, un om care nu L-a slujit
niciodată pe Dumnezeu și face numai
lucruri rele, să se întoarcă în marea familie
a lui Cristos este o minune. Acest lucru mă
provoacă să continui cu Drumul Crucii. Mă
rog lui Dumnezeu să nu mă smintesc, să nu
mă cred mai mult decât sunt, ci să mă văd
un simplu pion acolo, egal cu ceilalți care
contribuie la realizarea acestor lucruri.”
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Femeia creștină
program pentru femei
vineri, ora 17:30

LUNI 24 august

MARȚI 25 august

MIERCURI 26 august

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
Slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Atelierul
lui Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00 Numaratoarea inversa 03:00 Program pentru
minorități etnice (maghiară) 03:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 04:00
InTouch (cu Charles Stanley) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Numaratoarea inversa (r) 08:00 Puterea
crucii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Omida
Carlos 10:00 Multumim lui Dumnezeu pentru fotbal 10:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 11:00 Ecuatia credintei (r)
12:00 Dusmanii invizibili(r) 12:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond creștin (r)
13:30 Goana dupa vant (r) 14:00 Verdictul
științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00 Cartea
cartilor (r) 15:30 Omida Carlos (r) 16:00
Teleshopping 16:30 Program pentru minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Multumim lui
Dumnezeu pentru fotbal (r) 17:30 Finanțe
pe înțelesul tuturor 18:00 Cum sa incepi o
afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum sa incepi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două
împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor
09:30 Omida Carlos 10:00 Hollywood
10:30 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 11:00 Primele roade(r) 12:30
Joni și prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r)
13:30 Vino, urmeaza-ma! (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numaratoarea inversa Talk-show
22:00 Ecuatia credintei Documentar
23:00 Dusmanii invizibili
23:30 Muzică

genul programului

Pe urmele
bunicului
Un bunic își învață nepoții
să-și stabilească țeluri în viață,
motivându-i să alerge la curse,
dar și să-L primească pe
Dumnezeu în viața lor.

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

19:00 Vino, urmeaza-ma! Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. 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 Primele roade Film artistic
23:00 Adevarul rastalmacit Film artistic
23:30 Muzica

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

JOI 27 august

VINERI 28 august

SÂMBĂTĂ 29 august

DUMINICĂ 30 august

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30
Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în
conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00 Calea,
Adevărul și Viața(r) 08:00 Limbajele iubirii
09:00 Cartea cartilor 09:30 Omida Carlos
10:00 Binecuvântare, blestem sau coincidență 10:30 Program pentru minorități
etnice (maghiară) 11:00 O scrisoare pentru
Joe(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară) (r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul
biblic al casatoriei 09:00 Cartea cartilor
09:30 Omida Carlos 10:00 Misterioasa
profetie din Isaia 53 10:30 Program
pentru minorități etnice (germană) 11:00
Vizita domnului Scrooge(r) 12:30 Femei cu
idealuri (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
13:30 Descoperind Biblia (r) 14:00 Dincolo
de bariere (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Omida Carlos (r) 16:00 Teleshopping
16:30 Program pentru minorități etnice (r)
17:00 Misterioasa profetie din Isaia 53 (r)
17:30 Femeia creștină 18:00 Cuvantul ce
schimba o natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Eliberand captivii 09:00
Cartea cartilor 09:30 Program pentru copii
10:00 Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Un val de lacrimi(r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Minunile creatiei pomul
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Program pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea rugăciunii 01:00 Peniel 02:00 Calea, Adevărul
și Viața 03:00 Misiunea John Militaru 03:30
Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț cu
mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00 Cristos
pentru Moldova 08:30 Dumnezeu știe!
09:00 Cartea cartilor 09:30 Program pentru
copii 10:00 Aleea cristale 10:30 Misiunea
John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru
tine 11:30 Peniel (r) 12:30 Biseica Punctul
Zero 13:00 Perspective eterne (Biserica
Harvest Metanoia) 14:00 Puterea rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30

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

19:00 Minunile creatiei pomul 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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

Program pentru copii (r)

16:00 Peniel Program religios
17:00 Filozofie, știința și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința: Rugăciune pentru Israel
19:00 Teatrul de pe strada 7 (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 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
19:30 Club 700 (r) Program religios străin
20:00 Mapamond creștin Știri
20:30 Astăzi cu Dumnezeu Program religios

străin

Mijlociu

străin

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un val de lacrimi Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Pe rau in jos Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

sexualității

mele sexualității

religios străin

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

muzical

22

sâmbătă, 22:00

Program religios

MARȚI 25 AUGUST

MIERCURI 26 AUGUST

VINERI 28 AUGUST

SÂMBĂTĂ 29 AUGUST

DUMINICĂ 30 AUGUST

17:00 Mulțumim lui
Dumnezeu pentru
fotbal Documentar

22:00 O scrisoare
pentru Joe Film artistic

22:00 Un val de lacrimi

19:30 Ospaț cu mană

20:30 Astăzi cu
Dumnezeu Program religios
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Documentar

Program religios străin

străin

Organizația
Kalahari New Hope

Povestea românilor care duc speranță în Namibia

Î

n urmă cu câțiva ani, o familie de români
a înțeles dorința lui Dumnezeu de a salva
sufletele pierdute și astfel au pornit la
drum cu scopul de a salva Namibia și de a
clădi un viitor mai bun pentru acest popor.

schimbat foarte mult, iubesc pe Domnul și
acesta este un rezultat.

„Au mers o parte de
frați din Bucovina și
s-au construit două
case pentru boșimani
chiar acolo. Au fost foarte
bucuroși. Am înțeles că în
jur de 24 de persoane locuiau
într-o casă de câțiva metri
pătrați. Am plecat cu un gând
în Africa, să luăm două fetițe, noi
având doar doi băieți și dorindu-ne foarte
mult fetițe”, a mărturisit Valentina Mitric.

Investim în copii deoarece credem
că ei sunt generația de mâine în
lucrarea din Kalahari.” - a spus
Ovidiu Pater.
Una dintre nevoile misiunii
„Kalahari New Hope” este nevoia
de voluntari. De aceea un grup
de creștini evanghelici români au
vizitat baza de misiune în urmă cu
câteva luni.

Din credincioșia familiei Pater a rezultat
organizația „Kalahari New Hope”, o
organizație complexă, care sprijinește
poporul boșiman atât din punct de vedere
social cât și spiritual.
„Viziunea proiectului Kalahari New Hope
este de a atinge prin Evanghelie inimile
boșimanilor din zona unde lucrăm, în așa
fel încât acești oameni să fie schimbați,
transformați, înnoiți și să fie capabili să
poată la rândul lor să ducă Evanghelia mai
departe în zonă, și de ce nu, peste hotare.”
- a mărturisit misionarul Ovidiu Pater.

„In urma primei vizite făcute acolo
am văzut despre ce este vorba acolo, am
văzut nevoia oamenilor de acolo, nevoia
ajutorării și sprijinirii misiunii de acolo și
respectiv familia Pater, care fac o lucrare
deosebită, ceea ce pe noi ne-a mișcat foarte
mult. S-a deschis acolo o școală privată, care
este prima școală acreditată în Namibia. Au
undeva la 130 de copii, care zilnic primesc
mâncare când vin la școală dimineața,
primesc o masă, apoi merg la școală, când
termină lecțiile, se întorc din nou, iau masa
și apoi pleacă acasă. Ni s-a lipit inima de
oamenii de acolo, de familia Pater, de fratele

Familia Pater a descoperit în timp
care sunt caracteristicile poporului
namibian, iar aceștia s-au lăsat
călăuziți de Dumnezeu pentru a se
adapta la provocările slujirii în deșert...
„Prin harul lui Dumnezeu, am început
să învățam cum să ne raportăm la
acești oameni, cum să putem să-i
abordăm, cum să ajungem la inima
lor. Avem cam cinci biserici în care
ne implicăm constant de câteva ori pe
săptămână și avem peste 40 de oameni care
s-au botezat și acesta este un rezultat.

În timpul slujirii în Namibia voluntarii
români au avut parte de multe experiențe
care i-au uimit.
„M-au impresionat copiii, fiind foarte
slabi și foarte flămânzi. Frații care
erau acolo în lucrare puneau un chit
la geamurile de la școala care s-a
înființat. În pauza de masă pe care ei
au făcut-o când s-au întors au văzut
că acel chit a fost mâncat de copii”, a
mărturisit Valentina Mitric.
Iar în prezent organizația Kalahari
New Hope a pornit la drum cu un
nou proiect de instruire a boșimanilor
adulți.

Ovidiu, de sora Neli - mama Neli, cum îi
spun oamenii de acolo.” - a spus pastorul
Florin Mitric.
„Găsind o comunitate de oameni
foarte săraci, o comunitate care
nu-L cunoștea pe Dumnezeu, am
încercat să vedem nevoile, să vedem
greutățile, să vedem provocările și
astfel am încercat să răspundem
tuturor acestor lucruri”, a afirmat
Ovidiu Pater.

Un alt lucru care ne bucură este că vedem
că tinerii vin la școala „Kalahari New Hope”,
unde avem actualmente 130, 130 și ceva
de copii. Ceea ce ne bucură cel mai mult
este faptul că vedem că acești copii s-au

„Dumnezeu nu ne-a dat fetițe acolo să
adoptăm, am adoptat o familie. Chiar
atunci, cu ocazia venirii noastre în Namibia,
o familie s-a hotărât pentru Domnul,
împreună cu cinci băieți și i-am adoptat pe
aceia. Adopție înseamnă, în cazul nostru,
să sprijinim financiar în fiecare lună familia
aceasta”, a spus Florin Mitric.

„Am început să investim în acești
oameni, am început să investim în copiii lor
și actualmente, anul acesta, avem un proiect
de școală biblică cu boșimani și prin harul
lui Dumnezeu vom ajunge să trimitem
boșimani la boșimani, să-i formăm în așa fel
încât ei să devină ucenici și viitorii lucrători
în zonă”, a precizat misionarul Ovidiu Pater.

„Sigur că se mai ocupă cu
răspândirea Evangheliei pe sate. Am
fost și noi împreună pe sate, am răspândit
Evanghelia, am dus alimente, haine,
îmbrăcăminte pentru oamenii nevoiași de
acolo”, - a precizat Florin Mitric.
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RECOMANDAREA
SĂPTĂMÂNII

Peniel

program religios
sâmbătă, ora 16:00

LUNI 31 august

MARȚI 01 septembrie

MIERCURI 02 septembrie

00:00 Mapamond creștin 00:30 Verdictul
științei: Creație! 01:00 Cuvantul ce schimba
o natiune 02:00 Calea, Adevărul și Viața
03:00 Program pentru minorități etnice
(bulgară) 03:30 Program pentru minorități
etnice (sârbă) 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Școala Internațională de Echipare pentru
slujire 09:00 Cartea cartilor 09:30 Atelierul
lui Newton 10:00 Ora de biologie 10:30
Biseica Punctul Zero (r) 11:00 Misiunea
John Militaru (r) 11:30 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) (r) 12:30 Mari
isprăvi (r) 13:00 Jerusalem Dateline (r)
13:30 Israel si Biblia 14:00 Inima închinării
(r) 14:30 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
(r) 15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Atelierul
lui Newton (r) 16:00 Teleshopping 16:30
Față în față 17:30 Verdictul științei: Creație!
18:00 Cuvantul vietii

00:00 De ce Israel 00:30 Finanțe pe înțelesul tuturor 01:00 Cuvantul vietii 02:00
Numărătoarea inversa (r) 03:00 Program
pentru minorități etnice (maghiară) (r)
03:30 Program pentru minorități etnice
(germană) (r) 04:00 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 04:30 Muzică 05:00 Videotext
06:00 Muzică 06:30 Pași în necunoscut
06:45 Întrebări esențiale 07:00 Numărătoarea inversă (r) 08:00 Puterea crucii 09:00
Cartea cartilor 09:30 Omida Carlos 10:00
Multumim lui Dumnezeu pentru fotbal
10:30 Program pentru minorități etnice
(sârbă) 11:00 Birdie și Bogey (r) 12:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) 13:00 Mapamond
creștin (r) 13:30 Goana dupa vant (r) 14:00
Verdictul științei: Creație! (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (sârbă) (r) 17:00 Multumim lui Dumnezeu pentru fotbal (r) 17:30
Finanțe pe înțelesul tuturor 18:00 Cum să
începi o afacere 18:30 Afaceri ca la carte

00:00 Decupaj din realitate 00:30 Ascendent 01:00 Cum să începi o afacere 02:00
Calea, Adevărul și Viața 03:00 Față în față
04:00 Mesagerul 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Pași în
necunoscut 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00 Două împărății în conflic 09:00 Cartea cartilor 09:30
Omida Carlos 10:00 Hollywood 10:30
Program pentru minorități etnice (bulgară)
11:00 Niciodata rusinat (r) 12:30 Joni și
prietenii (r) 13:00 De ce Israel (r) 13:30 O
slavă nespus de mare (r) 14:00 Finanțe
pe înțelesul tuturor (r) 14:30 Club 700 (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (bulgară) (r) 17:00
Hollywood (r) 17:30 Ascendent 18:00 Două
împărății în conflic (r)

19:00 Goana dupa vant Documentar
19:30 Mesagerul Program religios străin
20:00 Mapamond creștin (r) Știri
20:30 Program muzical străin (r)
21:00 Numărătoarea inversă Talk-show
22:00 Birdie și Bogey Film artistic
23:30 Muzică

Spectacol în doi
Un băiețel e respins de mai multe
familii adoptive, dar, după mai
multe peripeții, își găsește în final
o familie mai numeroasă decât ar
fi sperat vreodată.

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

19:00 O slavă nespus de mare Documentar
19:30 Secretele succesului Progr. rel. 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 Niciodată rusinat Film artistic
23:00 Scufundare sau inot Film artistic
23:30 Muzica

20:30 Călătoria Program religios străin
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Puntea spre nicaieri Film artistic
23:00 Nu renunta la barca Film artistic
23:30 Muzică

JOI 03 septembrie

VINERI 04 septembrie

SÂMBĂTĂ 05 septembrie

DUMINICĂ 06 septembrie

00:00 Alfa Omega în obiectiv 00:30 Dincolo de bariere 01:00 Două împărății în conflic 02:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 03:00
Pure passion 04:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 04:30 Muzică 05:00
Videotext 06:00 Muzică 06:30 Minuni
obișnuite 06:45 Întrebări esențiale 07:00
Calea, Adevărul și Viața(r) 08:00 Limbajele
iubirii 09:00 Cartea cartilor 09:30 Omida
Carlos 10:00 Binecuvântare, blestem sau
coincidență 10:30 Program pentru minorități etnice (maghiară) 11:00 Puntea spre
nicaieri (r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj
din realitate (r) 13:30 Goana dupa vant (r)
14:00 Ascendent (r) 14:30 Mesagerul 15:00
Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos (r)
16:00 Teleshopping 16:30 Program pentru
minorități etnice (maghiară)(r) 17:00
Binecuvântare, blestem sau coincidență (r)
17:30 Dincolo de bariere 18:00 Conferința:
Indragostirea

00:00 Israel în prim-plan 00:30 Femeia
creștină 01:00 Conferința: Indragostirea
02:00 Calea, Adevărul și Viața(r) 03:00
Perspective eterne (Biserica Harvest
Metanoia) 04:00 Club 700 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Calea, Adevărul și
Viața(r) 08:00 De ce cred 08:30 Portretul
biblic al casatoriei 09:00 Cartea cartilor
09:30 Omida Carlos 10:00 O voce in pustiu
10:30 Program pentru minorități etnice
(germană) 11:00 Pe urmele bunicului(r)
12:30 Femei cu idealuri (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) 13:30 Descoperind
Biblia (r) 14:00 Dincolo de bariere (r) 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
15:00 Cartea cartilor (r) 15:30 Omida Carlos
(r) 16:00 Teleshopping 16:30 Program
pentru minorități etnice (r) 17:00 O voce
in pustiu (r) 17:30 Femeia creștină 18:00
Cuvantul ce schimba o natiune

00:00 Jerusalem Dateline 00:30 Inima
închinării 01:00 Rugul Aprins 02:00 Calea,
Adevărul și Viața 03:00 O ușă deschisă
pentru tine 03:30 Casa din Betania 04:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
04:30 Muzică 05:00 Videotext 06:00
Muzică 06:30 Minuni obișnuite 06:45
Întrebări esențiale 07:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 08:00 Eliberand captivii 09:00
Cartea cartilor 09:30 Program pentru copii
10:00 Festivalul copiilor 10:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) 11:00 Spectacol in doi(r)
12:30 Rădăcini și reflecții (r) 13:00 Israel în
prim-plan (r) 13:30 Minunile creatiei pomul
(r) 14:00 Femeia creștină (r) 14:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 15:00 Cartea cartilor
(r) 15:30 Program pentru copii(r) 16:00 Peniel

00:00 Mapamond creștin 00:30 Puterea
rugăciunii 01:00 Peniel 02:00 Calea, Adevărul și Viața 03:00 Misiunea John Militaru
03:30 Cristos pentru Moldova 04:00 Ospăț
cu mană (cu Perry Stone) 04:30 Muzică
05:00 Videotext 06:00 Muzică 06:30
Minuni obișnuite 06:45 Întrebări esențiale
07:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 08:00
Cristos pentru Moldova 08:30 Dumnezeu
știe! 09:00 Cartea cartilor 09:30 Program
pentru copii 10:00 Festivalul copiilor 10:30
Misiunea John Militaru 11:00 O ușă deschisă pentru tine 11:30 Peniel (r) 12:30 Biseica
Punctul Zero 13:00 Perspective eterne
(Biserica Harvest Metanoia) 14:00 Puterea
rugăciunii (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Cartea cartilor (r)
15:30 Program pentru copii (r)

19:00 Descoperind 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 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Muzică

RECOMANDĂRI ZILNICE

Program religios

19:00 Minunile creatiei pomul Documentar
19:30 InTouch (cu Charles Stanley) Program

17:00 Filozofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu Documentar
17:30 Puterea rugăciunii Program religios
18:00 Conferința Rugăciune pentru Israel

religios străin

Program religios

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

19:00 Teatrul de pe strada 7 (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 Alfa Omega în obiectiv (r) Progr. rel.
17:30 Inima închinării Program muzical
18:00 Concert
19:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie
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 Spectacol in doi Film artistic
23:30 Gaither pentru Romania Program
muzical
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film artistic

vineri, 22:00

Mijlociu

străin

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

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Program muzical străin Program muzical
22:30 Declinul occidentului Documentar
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

sexualității

mele sexualității

LUNI 31 AUGUST

MARȚI 01 SEPTEMBRIE

MIERCURI 02 SEPTEMBRIE

JOI 03 SEPTEMBRIE

SÂMBĂTĂ 05 SEPTEMBRIE

22:00 Birdie și Bogey

19:00 O slavă nespus
de mare Documentar

22:00 Puntea spre
nicăieri Film artistic

19:00 Descoperind
Biblia Documentar

20:30 Mari isprăvi

Film artistic
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Program religios străin

Abedini, familii: „Fără acorduri nucleare
până la eliberarea prizonierilor”

la piept, acum au ajuns să fie aproape la fel de
înalți ca ea. Aceștia și-au petrecut mare parte
din copilărie fără ca tatăl să le fie alături. Este o
situație dificilă pentru întreaga familie.”
Legislatorii insistă pe faptul că tortura Iranului
în ceea ce-i privește pe deținuți și familiile
acestora, ar trebui să se încheie.

Soția pastorului american închis, Saeed Abedini,
spunea că legislatorii pot să ceară Iranului să-i
elibereze pe câțiva ostatici americani dacă vrea
să încheie un acord nuclear cu Statele Unite:
„Acestea sunt persoanele care trebuie să se
gândească la înțelegere, care definesc politica
externă și cărora Iranul ar trebui să le răspundă
într-un anumit mod.”
Unii spun că ceva atât de crucial cum este o
înțelegere nucleară cu Iranul nu ar trebui să fie
împiedicată din cauza unor ostatici americani
reținuți de Iran. Dar familiile ostaticilor au fost
prezente aici ca să spună că nimic nu este mai
crucial ca viața și libertatea acestora.
Naghmeh Abedini s-a rugat împreună cu un
grup. Unii dintre ei s-au îmbrăcat în costume
portocalii pentru a arăta solidaritate față de
ostaticii reținuți pe nedrept în Iran, apoi a vorbit
despre mărturia ei: „Sper să poată vedea partea
personală a acestei povești, durerea prin care
familia noastră trece în fiecare zi și în același
timp să știe că pacea și putere pe care o avem în
această perioadă îngrozitoare vine prin credința
noastră în Isus Hristos.”
Legislatorii i-au ascultat pe apropiații celor patru
ostatici:
„Doamnă Abedini, vreau să vă spun că mărturia
credinței dumneavoastră a fost puternică pentru
mine. În unele dintre cele mai întunecate clipe
din viața mea, când credeam că nimeni nu
este de partea mea, Hristos era de partea mea”,
spunea Matt Salmon.
Membrii Congresului erau pregătiți să joace dur:
„Obligația Iranului este să-i elibereze pe acești
prizonieri dacă așteaptă negocierea unui acord
sau orice alt fel de angajament”, spunea Dan
Kildee.
Anii de așteptare i-au costat foarte mult pe
membrii familiei:
„Am fost alături de Naghmeh după primele 30
de ore din momentul în care Saaed a fost luat
prima dată”, spunea Tyffani Barrans.
Tyffani Barrans este directoarea organizației
American Center for Law and Justice. Aceasta a
luptat pentru eliberarea pastorului Abedini și a
devenit prietena lui Naghmeh:
„Are doi copii mici. Când i-am cunoscut îi ținea

Favio Chavez și copiii din Cateura au ținut
cursuri la conferințele TED și sunt o sursă de
inspirație pentru milioane de oameni.

Vise și viziuni prin care musulmanii se
întorc la Hristos

„Atât parlamentul, cât și senatul ar trebui să
declare că orice înțelegere cu Iranul nu are
nicio șansă dacă nu include și eliberarea acestor
prizonieri”, spunea Matt Salmon.

„Orchestra reciclată” transformă gunoiul
în muzică

Cateura, situată la periferia orașului Asuncion,
Paraguay, este o comunitate formată în jurul
gropii de gunoi. Majoritatea oamenilor de aici
trăiesc din vânzarea sticlelor de plastic sau a
altor obiecte pe care le pot recicla de la gunoi.
Peste tot este numai gunoi. Sărăcia și lipsa
educației sunt combinația cea mai nepotrivită
pentru locuitori, mai ales pentru copii și
tineri, care sunt expuși în fața delicvențelor și
drogurilor. În ultimii șase ani, o frântură de
speranță a răsărit și în Cateura prin muzică.
„Orchestra reciclată”... poartă numele acesta
deoarece toate instrumentele sunt făcute din
materiale găsite la gunoi sau țevi de apă care
au devenit saxofoane. Furculițe, cuțite, linguri
și monede au devenit chei. Canistrele și tăvile
pentru copt sunt folosite pentru a face din ele
viori. Tobele sunt realizate din radiografii, paleți,
sau din coșuri de gunoi. Totul a început de la
ideea unui profesor de muzică de a-i ține pe
copii departe de stradă și de groapa de gunoi.
Favio Chavez, dirijorul orchestrei bisericii,
conduce acest proiect inovator:
„Acesta este un proiect social ce folosește
muzica drept catalizator. Muncim intensiv
alături de multe familii și mulți copii. Propunem
o schimbare a vieții în ce privește viitorul.
Aceasta este o misiune. Simt prezența lui
Dumnezeu. Cred că lucrurile se desfășoară
potrivit planurilor Sale”.
Orchestra luminează comunitatea din Cateura.
Până în urmă cu câțiva ani, nimeni nu auzise
despre acest loc, dar lucrurile s-au schimbat,
mulțumită trailerului unui film documentar:
„Landfill Harmonic”.
În ultimii ani, orchestra a fost invitată să țină
concerte în toată lumea. A primit premii din
partea familiilor regale olandeze și spaniole.

În întreaga lume musulmană, din Indonezia
până în Maroc, musulmanii se întorc la credința
în Isus Hristos într-un număr fără precedent.
Pentru mulți, convertirea lor nu se datorează
mesajului unui misionar sau al unui predicator.
În schimb, acești musulmani se întorc la Hristos
pentru că au avut un vis sau o vedenie în care
apărea însuși Isus.
Și Ali l-a cunoscut pe Isus printr-un vis, în timp
ce se îndrepta înspre Mecca pentru pelerinajul
cunoscut ca Hajj:
„Când am plecat înspre Mecca am plecat cu
intenția să aduc un omagiu la Kaaba și să
îndeplinesc cerințele islamului. În noaptea
aceea L-am văzut pe Isus într-un vis. Prima dată
m-a atins pe frunte cu degetele. După ce m-a
atins mi-a spus că Îi aparțin, apoi, m-a atins
deasupra inimii spunându-mi: „Ai fost mântuit.
Urmează-mă. Îmi aparții.” Am decis că nu voi
încheia pelerinajul Hajj și că voi asculta de acea
voce.”
Tom Doyle slujește în organizația E3 Ministries.
Împreună cu soția sa, Joanna, răspândesc
Evanghelia în rândul musulmanilor:
„Cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu
drept. El este neprihănit și drept. Oamenii caută
ceva și nu știu unde să meargă. Poate că nu au o
biblie, poate că nu este nici un misionar în satul
respectiv. Dumnezeu le va transmite mesajul
oricum.”
Doyle spunea că visele și viziunile sunt de
obicei începutul, nu sfârșitul convertirii unui
musulman:
„Niciun musulman care se pune să doarmă nu
se trezește creștin, dar într-un fel sunt dărâmate
barierele false inerente islamului. Aceștia spun
că noi slujim la trei dumnezei, că Biblia nu este
adevărată în totalitate.”
Soții Doyle spuneau că în comparație cu furtuna
politică ce lovește Orientul Mijlociu, ceea ce se
întâmplă ar putea fi un cutremur spiritual.
Urmăreşte emisiunea Mapamond Creştin în
fiecare duminică la ora 20:00, la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin
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Emisiunea JERUSALEM DATELINE
Sâmbătă ora 20:00 la Alfa Omega TV

www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

ȘTIRI DIN ISRAEL ȘI ORIENTUL MIJLOCIU
Dovedirea existenței unor cutremure
majore menționate în Noul Testament

Noul Testament înregistrează două cutremure.
Unul a avut loc în timpul crucificării, iar celălalt
în timpul învierii. Poți dovedi existența acestor
cutremure? Un film ce urmează să fie lansat,
realizat de producătorul documentarului „The
Star of Bethlehem”, spune că poți.
„Matei menționează un cutremur și o replică în
evanghelia lui. El spune că atunci când Isus și-a
sfârșit misiunea, era pe cruce și a rostit ultimele
cuvinte: „S-a isprăvit!”, a avut loc un cutremur.
M-am născut și am crescut în California și știu
că cutremurele sunt importante. Când există un
cutremur destul de puternic, încât să distrugă
rocile, așa cum a descris Matei, era ceva foarte
important. Probabil că oamenii au căzut la
pământ, probabil că au fost zdruncinați bine,
nu doar de sacrificiul lui Hristos, ci de faptul
că pământul s-a mișcat atunci. Replica a avut
loc trei zile mai târziu și a deschis mormântul...
Biblia este foarte clară și spune că piatra a fost
mișcată de o replică, de un cutremur, și îngerii
au folosit această metodă pentru a deschide
mormântul”, spunea Rick Lawson.
Au trecut 2 000 de ani de la aceste două
cutremure. Cum se poate dovedi asta?
„Am fost uimit să aflu că Dumnezeu a
așezat un seismograf la câțiva kilometri de
Ierusalim. Acesta se numește Marea Moartă.
Marea Moartă este un instrument științific
unic creat de Dumnezeu pentru acest scop.
Chiar cred că acesta e motivul pentru care se
află acolo. Bineînțeles că orice sare din acea
mare se depune. Conține foarte multă sare. Se
numește Marea Moartă pentru că nu sunt pești
în ea. Asta o transformă într-un instrument.
Praful se depune anual și e depus de către
viituri. Gândiți-vă la praful dintr-o cameră.
În loc ca cineva să-l șteargă tot timpul, el se
depune. Praful se depune și rămâne acolo.
Se formează anual inele de praf ca inelele de
copac, dar Marea Moartă o face pentru că e
moartă. În timpul unui cutremur se zguduie
tot planul, dar ultimele straturi rămân fine. Ele
se amestecă. Avem straturi asemenea colilor de
hârtie, dacă vreți să le numim așa, apoi avem
straturi amestecate și alte coli neamestecate.
Acea zonă de straturi amestecate se numește
seismită și arată că a avut loc un cutremur. Poți
calcula straturile și afli data exactă în care a
avut loc”, spunea Rick Lawson.
Avem toate straturile, dar cum calculăm?
„Dumnezeu ne-a dat o dată de referință
interesantă: bătălia de la Actium. Poate că
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trebuie să cercetăm istoria ca să ne amintim,
dar Antonius, Cleopatra... Au avut loc
schimbări mari în Imperiul Roman de la senat
la Roma imperială. A avut loc un cutremur pe
atunci. Iosephus spunea că în perioada luptei a
avut loc un cutremur uriaș ce a ucis 10 000 de
oameni în Iudeea, așa că l-am folosit drept o
seismită uriașă’’, spunea Rick Lawson.

Traducerea Bibliei se dezvoltă

care oricum aveau probleme psihice. L-am
întrebat ce s-a întâmplat cu ceilalți. A spus că
unii dintre ei au fost decapitați în pragul ușii.
Întotdeauna am zis despre catolici și ortodocși
că au altă credință și nu știm cât de reală este
credința lor. Opinia mea este că dacă cineva
stă în pragul ușii și le spune celor din gruparea
SIIL că nu renunță la credința lor și sunt uciși,
în mintea mea ei sunt martiri și mă voi întâlni
cu ei în cer într-o zi”, spunea Terry Law.
Cum rămâne cu Ramadi? Sunt creștini acolo?

Traducerea Bibliei se dezvoltă în jurul lumii în
ciuda multor provocări. Un raport nou oferit
de Societatea Biblică Unită arată că în anul
2014, mai mult de un miliard de oameni au
avut acces la Biblie pentru prima dată. 51 de
traduceri noi au fost lansate anul trecut în limbi
vorbite de mai mult de 1,3 miliarde de oameni,
inclusiv 1,2 miliarde de vorbitori chinezi și 146
de milioane de vorbitori de alte limbi.
În ciuda persecuției creștinilor din Nigeria
de către Boko Haram, Societatea Biblică din
Nigeria a lansat patru noi traduceri ale Bibliei,
iar în Liberia, națiunea lovită de Ebola, au
fost lansate două traduceri în limbi vorbite de
aproape un milion de oameni.

Pericolul în care se află creștinii din
Orientul Mijlociu

„Creștinii din Ramadi se ascund din cauză că
nu există libertate în ceea ce privește gruparea
SIIL. Cred că creștinii sunt primii care vor să
plece, din câte știu eu. Este greu să le găsești un
loc unde să meargă, mai ales dacă Bagdadul nu-i
primește. După cum știm, sunt biserici în Bagdad
și sunt sigur că creștinii care părăsesc orașul
Ramadi sunt primiți sau speră să fie primiţi de
creştinii din Bagdad”, spunea Terry Law.

O biserică antică dezvăluie cum și-au
făcut drum spre Ierusalim pelerinii

În afara Ierusalimului, Autoritatea pentru
Antichități Israel a descoperit rămășițele unei
biserici bizantine vechi de 1 500 de ani. Biserica
a fost descoperită în timp ce constructorii
lărgeau drumul de la Tel Aviv la Ierusalim.
Un arheolog a spus că biserica făcea parte
dintr-un complex mai mare, care servea ca
popas pentru pelerini în drumul lor spre
Ierusalim.

Terry Law spunea că a vorbit cu șeful unui
batalion de creștini. Creștinii sirieni care au
fost alungați din Mosul au format o armată
de trei mii de bărbați și sunt acolo pentru a-și
proteja oamenii. Luptătorii peshmerga simt
același lucru cu privire la Kurdistan.
Înarmarea creștinilor este o idee bună ?
„Nu cred că au altă opțiune. Au fost atacați,
nu ei sunt agresorii, au fost alungați din casele
lor. Am vorbit cu arhiepiscopul Bisericii
Ortodoxe Siriace care mi-a explicat cum a
fost în noaptea în care SIIL a intrat în Mosul
în luna iunie a anului trecut și cum au mers
din casă în casă. L-am întrebat câți oameni au
renunțat la credința lor, pentru că atunci când
SIIL trecea pe la case, le cerea să aleagă între
Allah, Mahomed și credința lor creștină. L-am
întrebat câți dintre oamenii lui au renunțat
la credința lor. Mi-a spus că în jur de șase,

„Locația bisericii nu este întâmplătoare. Pe de o
parte, este construită sub un izvor de apă, care
în arabă se numește „anaka”. Pe de altă parte,
este construită pe unul dintre drumurile vechi
care pleacă din Ierusalim, între Ierusalim și
coastă. Această biserică era un popas, care pe
lângă mâncare și băutură, oferea, de asemenea,
servicii religioase”, spunea Annette Nagar.
Au fost descoperite și alte biserici de-a lungul
acestui traseu, inclusiv o biserică din Emaus,
locul tradițional în care, în conformitate cu
Noul Testament, Isus a apărut la doi dintre
ucenicii Săi. Mulți dintre acei pelerini, cu
secole în urmă, erau în drum spre Ierusalim.
1 500 de ani mai târziu, pelerinii creștini încă
mai sunt atrași de oraș.
Urmărește emisiunea JERUSALEM
DATELINE în fiecare sâmbătă de la ora 20:00,
la Alfa Omega TV
www.alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel
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De la mass-media la slujire și echipare individuală

D

eși suntem o organizație
de mass-media, știm că
fiecare persoană are nevoi
specifice, și că fiecare suflet are
valoare.Vedem o nevoie mare de
răspunsuri și asistență spiritual,
și ne dorim să oferim și ajutor
spiritual în situații dificile.

Membri din echipa noastră îi asistă pe cei ce ne contactează, cu rugăciune,
consiliere de bază și dezvoltarea de resurse multimedia. Pentru cei ce ne
contactează, prin telefon, scrisori, email, site, SMS sau Facebook:

1. RUGĂCIUNE

Ne rugăm împreună pentru problema lor. Adesea îi
recontactăm pentru a urmări situația lor. Am deschis și o
linie telefonică zilnică de rugăciune, între orele 13-15,
în care ne unim în rugăciune cu cei ce ne contactează cu
problemele lor. Număr de telefon: 0356-401.221.

Mii de oameni accesează anonim
resurse pe teme sensibile, pe siteul nostru. Principalele 10 teme
sunt: pornografie, îngeri-demoni,
sfârșitul lumii, divorț / recăsătorire,
hipnoză, depresie, păcate de
neiertat, zeciuială-dărnicie-finanțe,
amărăciune, singurătate, incest, și
lista continuă.
Primim și mii de cereri de
rugăciune de la telespectatori.
Încercăm să-i ajutăm prin câteva
moduri: prin emisiuni în direct
cu rugăciune pentru nevoi și prin
slujire individuală prin rugăciune
și echipare. Colaborăm strâns și cu
bisericile locale.

2. RESURSE MEDIA CREȘTINE GRATUITE

Oferim gratuit sute de articole, broșuri și clipuri video
pentru ucenicizare sau abordând probleme contemporane,
resurse tipărite sau electronice. Ele sunt disponibile și
online, accesate și de persoane care nu ne contactează
direct, dar caută informații despre probleme sensibile.

3. INTEGRARE CU BISERICA LOCALĂ

În funcție de caz, le facem legătura cu un consilier, lider
sau un credincios matur dintr-o biserică apropiată, pentru
o întâlnire față în față pentru consiliere sau integrare în
biserică. Colaborăm cu multe biserici locale din România
pentru a integra pe cei ce caută o biserică sau au nevoie
de consiliere și slujire personală. De asemenea, dezvoltăm unelte media
pentru a echipa bisericile să facă misiune relevantă.

DACĂ AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN RUGĂCIUNE, CONTACTEAZĂ-NE:
0356-401.221 | rugaciune@alfaomega.tv | www.alfaomega.tv/rugaciune

EMISIUNI ÎN DIRECT CU RUGĂCIUNE
JOI SEARA, ORA 21:00

CANAL TV CU EMISIE PERMANENTĂ
ECHIPAREA CREDINCIOȘILOR

www.alfaomega.tv/viata-spirituala

