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EDITORIAL

la mulți ani, alfa omega TV

7 ani de miracole, S-a născut în ziua de Rusalii
“Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec
pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor
de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului
și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toți
cei întristați; să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună
împărătească în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie în locul
plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie
numiți “terebinți ai neprihănirii”, “un sad al Domnului”, ca să
slujească spre slava Lui.” (Isaia 61:1-3)
Nașterea și ființarea canalului de televiziune Alfa Omega TV a fost și este un miracol
chiar și pentru mine. Dumnezeu a hotărât ca după 12 ani de slujire în media creștină
(slujire începută de Alfa Omega în 1994) să se deschidă o nouă ușă de Cuvânt prin
televiziune creștină în România - apariția canalului creștin Alfa Omega TV în iunie 2006.
Conform documentelor întrunite de noi la acea vreme necesare obținerii licenței
la CNA, canalul a fost declarat de la început un “canal tematic de educație și
spiritualitate creștină”, primul de acest gen din audiovizualul românesc.
CNA-ul ne-a acordat licența pentru acest canal de 24 ore/zi, pe satelit în data de 15
decembrie 2005, zi cu semnificație specială la care noi timișorenii ne raportăm ca la
un moment de cotitură în istoria noastră, în decembrie 1989.
Îmi aduc aminte de începerea emisiei pe satelit. Eram cu serverul de stocare/emisie
trimis la București pentru teste de câteva săptămâni, aveam un pre-contract semnat
pentru emisie și așteptam doar finanțele pentru a solicita companiei care urma să ne
facă ridicarea pe satelit să înceapă emisia.
Ne rugam în grupul nostru ca Domnul să aducă finanțele necesare și, spre surpriza
noastră, în dimineața zilei de 1 iunie 2006, ne-a sunat un prieten spunându-ne:
“Sunteți pe satelit de ieri seară”. În acel an, de 31 mai, pe calendarul creștin era
sărbătoarea Înălțării Domnului Isus la ceruri. A fost un început, ca dată, pentru
“ridicarea” canalului Alfa Omega TV în văzduhul Europei.
Apoi, conform procedurilor, având deja decizia de autorizare a studioului, am intrat în
emisie oficială la data de 11 iunie 2006, ora 6 dimineața, conform adresei trimise către
CNA. Era ziua de Rusalii.
Văd în modul în care Domnul a jalonat derularea întregii lucrări Alfa Omega din 1994,
în nașterea și creșterea canalului de televiziune o înșiruire profetică de repere. Chiar
dacă nu am înțeles chiar de la început, ridicarea canalului în ziua Înălțării Domnului,
nașterea lui oficială în ziua de Rusalii, și alte experiențe ulterioare ne-au făcut să
înțelegem treptat că voia Lui pentru acest canal este ca promovarea lucrării Duhului
Sfânt să fie o dimensiune definitorie. Și apoi numele Alfa Omega, nume pe care
tot El ni l-a dat atât pentru lucrarea principală, cât și pentru canalul TV, ne mențin
permanentă perspectiva vremurilor de pe urmă. Periodic, prin rugăciune, Duhul Sfânt
ne aduce în minte rostiri profetice proclamate peste canalul Alfa Omega TV: “va fi o
trâmbiță care va vesti cu putere revenirea Domnului, va fi o lumină care va rezista până la
sfârșit în întunericul care acoperă treptat întreaga lume.”
Dincolo de vestirea Cuvântului sau de slujiri corporative prin rugăciune, Alfa Omega
TV este și pentru mine ca lider al acestei lucrări, un miracol al Domnului. Zămislit în
rugăciune, inițiat de Duhul Sfânt, udat cu lacrimi și suspine, hrănit prin corbii Domnului
sau prin bogăția neamurilor, Alfa Omega TV nu este un proiect media obișnuit.
Chiar dacă asemenea unui prunc s-a născut prin rugăciune, ascultare și sacrificii în
familia noastră, acest canal nu este al nostru, nici al celor care au pus și pun și acum o
sămânță a credinței prin sprijin financiar, prin programe sau rugăciune. Este canalul
Domnului, El ni l-a încredințat în administrare, în folosință, ca un instrument puternic
pentru câștigarea românilor pentru Cristos în vremurile de pe urmă. Canalul Îi poartă
numele și vrea să Îl reprezinte în toată splendoarea Lui, reflectând lucrarea completă
pe care Isus a făcut-o pentru noi (Isaia 61/1-3).
Un dar făcut de El națiunii române!
La mulți ani, Alfa Omega TV!
Duhul Domnului să fie peste tine!

Tudor Pețan
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DECUPAJ DIN REALITATE
Miercuri de la ora 20:30 - emisiunea este realizată
exclusiv din materialele primite de la telespectatori

PROGRAM TV
LUNI 6 mai

MARȚI 7 mai

MIERCURI 8 mai

00:00 Mapamond creștin știri 00:30 Biserica
Hillsong Australia program religios străin 01:00
Rugul Aprins program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine program religios 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Cine este Isus? A înviat cu
adevărat? documentar 09:00 Cartea Cărților
41 desene animate 09:30 Martorul program
pentru copii 10:00 Primul Paște program pentru
copii 10:30 Sărbătoarea învierii program
religios 11:00 Casa din Betania program
religios 11:30 Căutându-L pe Isus program
religios 12:30 Ospăț cu mană program religios
străin 13:00 Glorioasa înviere documentar
14:00 Isus, cine spun oamenii că sunt eu?
documentar15:00 Cartea Cărților desene
animate 15:30 Martorul program pentru copii
16:00 Drumul spre Emaus film artistic 16:30
Valoarea unui om film artistic 18:00 Cine este
Isus? A înviat cu adevărat? documentar
19:00 Magdalena, eliberată de rușine film

00:00 Față în față Magazin TV 01:00 Cine
este Isus? A înviat cu adevărat? documentar
02:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. Maghiară program religios străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Afaceri ca
la carte Etică în afaceri 08:30 Cum să începi o
afacere? 09:00 Cartea Cărților 42 desene animate 09:30 Aqua Viva 10 program pentru copii
10:00 Program pentru minorități (în limba
germană) program străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară) program religios străin 11:00 Valoarea
unui om film artistic 13:00 Străinul film artistic
13:30 Drumul spre Emaus film artistic 14:00
Isus-adevar sau ficțiune? documentar 14:30
Club 700 Magazin TV 15:00 Cartea Cărților
desene animate 15:30 Aqua Viva 10 program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice program
străin 17:30 Biserica Hillsong Australia
program religios străin 18:00 Afaceri ca la carte

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri 01:00
Afaceri ca la carte Etică în afaceri 02:00 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show 03:00 Misiunea
John Militaru program religios 03:30 Worship
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și acum
seminar biblic 09:00 Cartea Cărților desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Să vorbim în engleză Emisiune didactică
10:30 Misiunea John Militaru program
religios 11:00 Inimă de tată film artistic 12:00
Ora tinerilor emisiuni tineri 13:00 Școala de
echipare pentru slujire program religios străin
14:00 Yeshua, descoperit de Paștele evreiesc (r) documentar 14:30 Puterea rugăciunii
Talk-show 15:00 Cartea Cărților desene animate
15:30 Aqua Viva program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) program religios
străin 18:00 Împărăția lui Dumnezeu aici și
acum seminar biblic

artistic

Etică în afaceri

20:30 Isus-adevăr sau ficțiune? documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Străinul film serial
22:30 Întâlnirea film artistic

19:00 Inimă de tată film artistic
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Școala de echipare pentru slujire
program religios străin

23:00 Yeshua, descoperit din Paștele
Evreiesc documentar

19:00 Nicholas Nickleby film artistic
20:30 Decupaj din realitate reportaj
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Talk-show
23:00 Gaithers și prietenii Muzică
23:30 Transformări documentar

19:00 Nicholas
Nickleby film
artistic

19:00 Magdalena, eliberată
de rușine film
artistic

Punctul central
film artistic
luni, 10 mai, ora 19:00
O dramă psihologică ce vorbește
despre patru elevi care au pornit întro călătorie întunecată. Fiecare duce o
luptă, descoperind curând că viețile
lor sunt conectate într-un mod cum
niciodată nu și-ar fi imaginat. Aceștia
au o influență unul asupra celuilalt în
moduri inimaginabile cu consecințe
devastatoare. Așa cum stau ei întinși,
plini de sânge pe coridorul liceului
lor, se ridică o întrebare: „Ce s-ar fi
putut face pentru a preveni aceasta?”
Cei patru pornesc într-o călătorie de
neuitat pe măsură ce fiecare pleacă
pe un drum singuratic. Doar timpul
va spune dacă vor reuși să iasă la
suprafață înainte de a fi prea târziu.

JOI 9 mai

VINERI 10 mai

SÂMBĂTĂ 11 mai

DUMINICĂ 12 mai

00:00 Decupaj din realitate reportaj 00:30
Așteptându-L pe Mesia Talk-show 01:00
Împărăția lui Dumnezeu aici și acum seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk
-show 03:00 Călătoria Talk-show 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show 07:30 Devoțional
08:00 Program pentru femei program femei
09:00 Cartea Cărților desene animate 09:30
Aqua Viva program pentru copii 10:00 Biserica
Hillsong Australia Muzică 10:30 O ușă
deschisă pentru tine program religios 11:00
Nicholas Nickleby film artistic 12:30 Călătoria
Talk-show 13:00 Decupaj din realitate reportaj
13:30 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
14:00 Transformări documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu program religios străin 15:00
Cartea Cărților desene animate 15:30 Aqua
Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (în limba maghiară) program religios
străin 17:30 Misiunea John Militaru program
religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv Din culise
00:30 Dincolo de bariere Talk-show 01:00
Program pentru femei program femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața Talk-show 03:00
Club 700 Talk-show 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Matur și liber în Hristos 5 seminar biblic 09:00
Cartea Cărților desene animate 09:30 Aqua
Viva program pentru copii 10:00 InTouch (cu
Charles Stanley) program religios străin 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
program religios străin 11:00 Clancy film artistic
12:30 Program religios (cu Kay Arthur) 13:00
Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii
13:30 Dincolo de bariere Talk-show 14:00
Templul lui Solomon documentar 14:30
Gaithers și prietenii 15:00 Cartea Cărților
desene animate 15:30 Aqua Viva program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități etnice program străin
17:30 Program pentru minorități (în limba
germană) 18:00 Matur și liber în Hristos

00:00 Puterea rugăciunii Talk-show 00:30
Rădăcini și reflecții documentar 01:00 Matur
și liber în Hristos 02:00 Calea, Adevărul și
Viața Talk-show 03:00 InTouch (cu Charles
Stanley) program religios străin 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show 07:30 Devoțional
08:00 Alfa Omega în obiectiv 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
program religios străin 09:00 Cartea Cărților
desene animate 09:30 Detectivii ultimei șanse
1 program pentru copii 10:30 Rugul Aprins program religios 11:30 Punctul central film artistic
13:00 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin 13:30 Rădăcini și reflecții
documentar 14:00 Femei cu idealuri program
femei 14:30 Program religios (cu Kay Arthur)
15:00 Cartea Cărților desene animate 15:30
Gus program pentru copii

00:00 Mapamond creștin știri 00:30 Mesagerul program religios străin 01:00 Conferință
tineret emisiuni tineri 02:00 Calea, Adevărul și
Viața Talk-show 03:00 Mari isprăvi documentar
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
07:30 Cristos pentru Moldova program
religios 08:00 Mesagerul program religios străin
08:30 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin 09:00 Cartea Cărților desene animate 09:30 Scara lui Iacov program pentru copii
10:00 Mari isprăvi documentar 10:30 De ce
Israel? documentar 11:00 Fii diferit? emisiuni
tineri 11:30 Conferință tineret emisiuni tineri
12:30 Ospăț cu mană program religios străin
13:00 Program religios seminar biblic 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
program religios străin 15:00 Cartea Cărților 47
desene animate 15:30 Scara lui Iacov program

19:00 Clancy film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dincolo de bariere documentar
22:30 Club 700 Magazin TV
23:00 Muzică muzică

seminar biblic

19:00 PREMIERĂ: Punctul central film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri program femei
22:30 Program de misiune program religios
23:00 Curaj orb film artistic

19:00 Clancy
film artistic
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19:00 Punctul
central film
artistic

16:00 Conferintă tineret emisiuni tineri
17:00 Program de misiune program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană program religios străin
18:30 Mesagerul program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii Talk-show
19:30 Mari isprăvi documentar
20:00 De ce Israel? documentar
20:30 Inima închinării Emisiune muzicală
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
23:00 Străinul film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

pentru copii

16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv Din culise
18:00 John Newton documentar
19:00 Istorie a închinării creștine 1 documentar

20:00 Arca lui Noe documentar
20:30 Captivi in libertate documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării Muzică
22:30 Străinul 6 Film serial
23:00 Gaithers și prietenii Muzică
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

Săptămâna ISRAEL
13 - 19 mai 2013

urmăriți filme, documentare și emisiuni
având ca tematică poporul Israel,
numai la Alfa Omega TV

PROGRAM TV
LUNI 13 mai

MARȚI 14 mai

MIERCURI 15 mai

00:00 Mapamond creștin știri 00:30 Biserica
Hillsong Australia program religios străin 01:00
Rugul Aprins program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine program religios 03:30 Worship muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 07:30 Devoțional
muzică 08:00 Conferința Liber prin Har
seminar biblic 09:00 Cartea Cărților desene
animate 09:30 Atelierul lui Newton program
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30 Emisiune didactică Emisiune
didactică 11:00 Casa din Betania program
religios 11:30 Program religios program religios
12:30 Ospăț cu mană program religios străin
13:00 Documentar 15:00 Cartea Cărților desene animate 15:30 Atelierul lui Newton program pentru copii 16:00 Teleshopping 16:30
Promisiune încălcată documentar 17:00 Față
în față Magazin TV 18:00 Conferința Liber
prin Har seminar biblic

00:00 Față în față magazin TV 01:00
Conferința Liber prin Har seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show 03:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
în lb. maghiară program religios străin 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Cum să începi o afacere?
etică în afaceri 09:00 Cartea Cărților desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Program pentru minorități (în limba
germană) program străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară) program religios străin 11:00 Poporul
uitat 12:30 Promisiune încălcată documentar
14:30 Club 700 magazin TV 15:00 Cartea
Cărților Desene animate 15:30 Aqua Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice program
străin 17:30 Biserica Hillsong Australia
program religios străin 18:00 Cum să începi o
afacere? 2 etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri 01:00 Cum
să începi o afacere? 2 etică în afaceri 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show 03:00
Misiunea John Militaru program religios 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Împărăţia lui Dumnezeu
aici şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic 09:00
Cartea Cărților desene animate 09:30 Aqua
Viva program pentru copii 10:00 Să vorbim în
engleză emisiune didactică 10:30 Misiunea
John Militaru program religios 11:00 Obsesia
film artistic 12:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
13:00 Șalul de rugaciune documentar 13:30
Israel o călătorie în timp 1 14:30 Puterea
rugăciunii talk-show 15:00 Cartea Cărților
Desene animate 15:30 Aqua Viva Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Astăzi cu Dumnezeu program religios străin
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin 18:00 Împărăţia
lui Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif Ţon)

19:00 Poporul uitat documentar
20:30 Șalul de rugaciune documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Promisiune încălcată documentar

19:00 Obsesia documentar
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic

22:30 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic

19:00 Poporul
uitat film artistic

JOI 16 mai

19:00 Iranium documentar
20:30 Decupaj din realitate Reportaj
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia talk-show
22:30 Călătoria talk-show
23:00 Israel o călătorie în timp 2 documentar

12:30 Promisiune încălcată
documentar

VINERI 17 mai

00:00 Decupaj din realitate reportaj 00:30
Așteptându-L pe Mesia talk-show 01:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif
Ţon) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show 03:00 Călătoria talk-show
03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show
07:30 Devoțional muzică 08:00 Program pentru femei 09:00 Cartea Cărților desene animate
09:30 Aqua Viva program pentru copii 10:00
Biserica Hillsong Australia muzică 10:30
O ușă deschisă pentru tine program religios
11:00 Iranium film artistic 12:30 Călătoria
talk-show 13:00 Decupaj din realitate reportaj
13:30 Israel o călătorie în timp documentar14:30 Așteptându-L pe Mesia talk-show
15:00 Cartea Cărților desene animate 15:30
Aqua Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (în limba maghiară) program
religios străin 17:30 Misiunea John Militaru
program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv Din culise
00:30 Dincolo de bariere talk-show 01:00
Program pentru femei program pentru femei
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
03:00 Club 700 talk-show 03:30 Worship
muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 07:30 Devoțional
muzică 08:00 Matur şi liber în Hristos
seminar biblic 09:00 Cartea Cărților desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) program religios străin 11:00
Supraviețuirea miraculoasă a Israelului (75)
film artistic 12:30 Kay Arthur seminar biblic
13:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii 13:30 Israel o călătorie in timp 3
documentar 14:30 Dincolo de bariere 15:00
Cartea Cărților desene animate 15:30 Aqua
Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice program străin 17:30 Program pentru minorități
(în limba germană) program străin 18:00
19:00 Supraviețuirea miraculoasă a Israelu- Matur şi liber în Hristos seminar biblic
lui documentar
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
19:00 Ierusalim, numărătoarea inversă film
televiziunii

seminar biblic

artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața ÎN DIRECT

20:30 Israel, țara aleasă de Dumnezeu

Talk-show

documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Descoperind Ţara Sfântă program
religios

23:00 Israel o călătorie în timp 4 documentar

19:00 Iranium
documentar

Israel, o călătorie în timp
documentar
de marți până sâmbătă, ora 23:30
Această serie oferă o perspectivă
biblică asupra istoriei poporului evreu
de la Avraam la Armaghedon. Prima
parte ne prezintă nașterea poporului
Israel, începand cu Avraam și până în
zilele Domnului Isus. Cea de-a doua
parte, surprinde viața și influența lui
Cristos asupra generației în care a trăit
pe pământ, dar și impactul pe care
viața Lui îl are asupra oamenilor 2000
de ani mai târziu. Poporul evreu este
poporul ales de Dumnezeu, iar acest
lucru a atras asupra lor o împotrivire
deosebită din partea celorlalte națiuni.
Partea a treia a documentarului ne
prezintă originile și rădăcinile antisemitismului. Aliyah, renașterea unei
națiuni ne ofera raspunsuri și provocări
noi cu privire la o întrebare: poate o
națiune să renască într-o singură zi?

SÂMBĂTĂ 18 mai

DUMINICĂ 19 mai

00:00 Puterea rugăciunii talk-show 00:30
Israel, țara aleasă de Dumnezeu documentar
01:00 Matur şi liber în Hristos seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața talkshow 03:00 InTouch (cu Charles Stanley)
program religios străin 03:30 Worship muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața talk-show 07:30 Devoțional muzică
08:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) program religios străin 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30
Detectivii ultimei șanse program pentru copii
10:30 Rugul Aprins program religios 11:30
Ierusalim,numărătoarea inversă documentar13:00 InTouch (cu Charles Stanley)
program religios străin 13:30 Israel o călătorie
în timp Documentar 14:30 Kay Arthur seminar
biblic 15:00 Casa zburătoare Desene animate
15:30 Gus program pentru copii

00:00 Mapamond creștin știri 00:30 Mesagerul program religios 01:00 Conferință tineret
emisiuni tineri 02:00 Calea, Adevărul și Viața
talk-show 03:00 Mari isprăvi talk-show 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30 Cristos
pentru Moldova program religios 08:00 Mesagerul program religios străin 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) program religios străin 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30 Scara
lui Iacov program pentru copii 10:00 Israel,
tinta atacurilor documentar 11:30 Conferință
tineret emisiuni tineri 12:30 Ospăț cu mană
program religios străin 13:00 Evreii mesianici
documentar 14:00 Joni si prietenii program
religios străin 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) program religios străin 15:00
Casa zburătoare desene animate 15:30 Scara
lui Iacov program pentru copii

16:00 Conferință tineret emisiuni tineri
17:00 Descoperind Ţara Sfântă 1 program

16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele

religios

televiziunii

17:30 Mapamond creștin știri
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Puterea rugăciunii talk-show
19:00 Israel, ținta atacurilor documentar
20:30 Inima închinării Emisiune muzicală
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Descoperind Ţara Sfântă emisiuni tineri
23:00 Israel o călătorie în timp documentar

19:00 Israel,
ținta atacurilor
documentar

18:00 Israel, poporul ales de Dumnezeu
documentar

18:30 Intoarcerea din exil documentar
20:00 Isus, evreul documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării muzică
22:30 Descoperind Ţara Sfântă documentar
23:00 Fii diferit emisiune tineri
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

22:00 Dincolo de bariere documentar
22:30 Club 700 magazin TV
23:00 Israel o călătorie în timp talk-show
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Israel și națiunile
de harald eckert
Principiul de bază potrivit căruia la întoarcerea
Sa judecătorul va judeca națiunile se află în
Geneza 12:3. Națiunile care vor binecuvânta
Israelul vor fi binecuvântate. Națiunile care vor
blestema Israelul vor fi blestemate, judecate.
Profetul Ioel ne oferă un detaliu. În versetele
2 și 3, el arată 3 criterii specifice după care se vor judeca națiunile în
Valea Deciziilor: “… voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în
valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru
Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind
între ele țara Mea. Au tras la sorți pentru poporul Meu…”
“… l-au risipit printre neamuri…”
Expulzarea și împrăștierea poporului evreu este unul din criteriile
potrivit căruia va avea loc judecata. Acest lucru a fost prevestit prin
profeție, însă vai de acele națiuni care benevol acționează ca și
instrumente ale judecății lui Dumnezeu asupra Israelului. Acest act al
împrăștierii a avut loc într-o măsură fără seamăn în timpul romanilor
în primii ani după Cristos. Însă de-a lungul istoriei Europei creștine,
de la cruciade și până la perioada napoleoniană, au avut loc sute de
astfel de expulzări ale poporului evreu, unele la o scară mai largă
decât altele. Acesta este un motiv pentru care trebuie să cerem iertare
lui Dumnezeu și poporului evreu, dacă nu am făcut-o deja.
“…împărțind între ele țara Mea…”
Divizarea violentă a Țării Promise este al doilea criteriu potrivit căruia
va avea loc judecata națiunilor care săvârșesc lucrul acesta. Aceasta
este o chestiune politică de actualitate. Cuvintele cheie din acest
punct de vedere sunt “pământ pentru pace” și “soluția a două state”.
Aceste chestiuni sunt complexe și controversate. Politicienii, care nu-L
cunosc nici pe Dumnezeu, nici Biblia și care într-un mod sincer se
luptă pentru pace în Orientul Mijlociu, fac asta având intenții bune și
nu lansez atacuri ieftine sau superficiale la adresa cuiva.
Dumnezeu are o relație unică cu această parte de lume și cu poporul
evreu. Conducătorii zilelor noastre ar trebui să adopte o atitudine de
umilință, de teamă de Dumnezeu și de cumpătare când au de-a face
cu o chestiune cum ar fi Țara Promisă. Aceasta se aplică cu atât mai
mult problematicii Ierusalimului - după cum am citit deja în contextul
capitolelor 12 și 14 din Zaharia. Până la urmă, deznodământul
Ierusalimului va determina situația fiecărei națiuni.
“Au tras la sorți pentru poporul Meu…”
Pasajul care urmează, cel în care se menționează tragerea la sorți,
cum au dat un flăcău pe o curvă și o fată pe vin, are un mesaj esențial:
viața evreilor prețuia foarte puțin în ochii națiunilor. Viața unui
evreu nu prețuia mai mult decât ceea ce ar fi plătit cineva pe o sticlă
bună de vin sau cât ar valora o curvă. Lucrul acesta este menționat
aici oarecum dramatic, însă, din păcate, nu poate fi lăsat ca ceva
pur retoric. Din vremea lui faraon în Egipt până la împăratul Persiei,
din vremea asirienilor, babilonienilor, grecilor și romanilor până la
cruciade, Inchiziție și Holocaust – din nou și din nou, conducători
neevrei, puteri și națiuni au considerat viața evreilor lipsită de valoare.
Dumnezeu nu Și-a putut da binecuvântarea!
Acesta este al treilea criteriu la care Isus face referire în pilda cu privire
la judecata națiunilor. Problema valorii care se dădea vieții unui evreu,
este cea mai importantă. Isus se referă la acest lucru în pasajul din
Matei 25:35-40: “Căci am fost flămând, și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a
fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați primit; am fost
gol, și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am fost
în temniță, și ați venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde:
“Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ţi-am dat să mănânci? Sau
fiindu-Ţi sete și Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin și
Te-am primit? Sau gol și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav
sau în temniță și am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va
zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din
acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”
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Sunt convins că Isus a avut în minte judecata națiunilor atunci când
a rostit cuvintele acestei pilde despre vremurile din urmă. El știa
că cea mai mare expulzare a poporului evreu și împrăștierea lor
printre națiunile pământului va avea loc în viitor. Era în contextul
învățăturilor Sale despre vremurile din urmă – același context unde
găsim și această pildă – când Isus a spus (Luca 21:23-24): “Pentru că
va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia.
Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile;
și Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini
vremurile Neamurilor.“
Isus știa despre strâmtorarea, groaza și pericolele ce-i așteptau
pe evrei printre națiuni, întocmai cum au fost prezise în pasajul
binecunoscut cu privire la binecuvântări și blesteme din Deuteronom
28: 64-67: “Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o
margine a pământului până la cealaltă: și acolo vei sluji altor dumnezei
pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și
de piatră. Între aceste neamuri, nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de
odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă,
ochii lâncezi și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei
tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care-ți va umple
inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice:
“O, de ar veni seara!”, și seara vei zice: “O, de ar veni dimineața!”“
Aceasta a fost întocmai soarta colectivă a evreilor printre creștinii
occidentali! Da, judecata avea să cadă asupra poporului evreu. Da,
templul avea să fie distrus, Ierusalimul avea să fie cucerit, evreii aveau
să fie împrăștiați pe tot pământul – dar apoi? Cum răspund națiunile?
Au ei compasiune față de cei împrăștiați, robi, goi, bolnavi și singuri,
“acești foarte neînsemnați frați” ai lui Isus? Sau sunt disprețuitori, fără
milă și devin instrumente benevole ale lui Dumnezeu de judecată,
aducând o judecată mult peste ceea ce Dumnezeu a plănuit?
Arătăm noi, creștinii, respect, considerație, dragoste și acceptare
“ramurilor care au fost tăiate” – acelora pe care Isus îi numește “acești
foarte neînsemnați frați ai Mei” – sau Biserica a decăzut în mândrie
și aroganță față de ei? Cu alte cuvinte, a fost Biserica un exemplu de
compasiune față de poporul evreu pentru națiuni, a acționat ea ca
“sarea și lumina”, sau a cedat aceluiași duh de mândrie și cruzime
față de evrei, duh răspândit printre neamuri? Care este atitudinea
noastră astăzi față de poporul evreu, față de Israel – chiar dacă nu a
experimentat încă restaurarea spirituală? Ne-am pocăit noi, creștinii,
de păcatul tragic săvârșit de Biserică de-a lungul istoriei, de greșelile
Holocaustului? Roada noastră, ca națiuni și ca și Biserică, față de evrei,
față de Israel, arată diferit față de ce le-a fost oferită în trecut?
Ca și creștini, avem în mod natural datoria de a arăta compasiune
față de toți oamenii în nevoie, întocmai cum ne-a învățat Isus în
pilda “Bunului samaritean”. Totuși, față de poporul evreu, avem o
responsabilitate în plus. Avem datoria de a fi “sarea și lumina” lumii,
o voce profetică și un exemplu de trăire pentru națiunile noastre,
încurajându-i să-și asume responsabilitatea față de națiunea Israel.

Acest articol este un fragment din cartea
Vremuri de Restaurare, de Harald Eckert, ECI
Puteți comanda această carte din librăria
Alfa Omega TV accesând linkul
www.alfaomega.tv/librarie,
la telefon 0256-284.912 sau
scriindu-ne pe adresa comenzi@alfaomega.tv

Relatare din Ierusalim, Israel
de barry segal
Într-o seară liniştită de sabat în Israel, în
data de 15 februarie 2013, un asteroid a fost
foarte aproape de a se ciocni cu Pământul,
mai aproape decât orice alt asteroid din
istoria recentă. Impactul ar fi fost catastrofal.
Totuşi, în prima parte a acelei zile, un meteorit
a explodat într-o minge de foc orbitoare
deasupra Rusiei cu forţa a 20 de bombe atomice, semănând teamă în
inimile locuitorilor care erau siguri că venise sfârşitul lumii. Meteoritul
era de mărimea unui autobuz şi se deplasa cu o viteză de 53.108
km pe oră, aceasta fiind numită viteză supersonică. S-a produs o
undă de şoc ce a rănit cel puţin 1.200 de oameni, spărgând milioane
de metri de sticlă în oraşul îngheţat Celiabinsk, pe timp de iarnă.
Unul dintre locuitorii oraşului a spus: „Oamenii erau panicaţi fiindcă
habar nu aveau ce se întâmpla.” Oamenii de ştiinţă au afirmat că
lumina produsă a fost mai puternică decât lumina dată de Soare. În
zilele următoare, peste 23.000 de voluntari şi muncitori au ajutat la
curăţarea pagubelor produse.
În Luca 21:25-27 scrie: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe
pământ va fi strîmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă
la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de
groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci
puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului
venind pe un nor cu putere şi slavă mare.” Imediat după aceste
cuvinte ce ne reamintesc de ceea ce s-a întâmplat în Munţii Ural din
Rusia, citim în versetele 29:31: „Şi le-a spus o pildă: ‘’Vedeţi smochinul
şi toţi copacii. Când înfrunzesc şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de
acum vara este aproape.’’
Acest lucru e important pentru noi pe măsură ce citim profeţiile şi
remarcăm evenimentele curente din Israel. Acesta a fost considerat
mereu un simbol biblic al smochinului. Nu numai că a avut loc o
minune din punct de vedere istoric atunci când Israelul a renăscut
ca naţiune în data de 14 mai 1948, dar, în luna aprilie a anului 2013,
conform calendarului evreiesc, Israelul a sărbătorit 65 de ani de
existenţă în istoria modernă.
Mulţi oameni din Europa şi din întreaga lume consideră că acesta a
fost un accident al istoriei pe care unii îl regretă, mai ales naţiunile
islamice. Pentru Dumnezeu, însă, nu a fost niciun accident, ci doar
o intervenţie divină pentru a-i readuna pe evrei din toate cele
patru colţuri ale lumii şi din naţiuni. Iată de ce nu doar smochinul
a înmugurit (simbolul Israelului), ci şi naţiunile au înmugurit şi au
înfrunzit. „Vegheaţi, deci, în tot timpul, şi rugaţi-vă.”
Observând evenimentele ce se petrec în naţiunile din Orientul
Mijlociu, acţiunile grupărilor teroriste şi ale oamenilor care au jurat

să distrugă Israelul, nu putem să nu remarcăm că tot aceste naţiuni
şi aceşti oameni vor ajunge sub judecata lui Dumnezeu. În Ioel 3:2,
Domnul anunţă că va începe judecata „pentru poporul Meu, pentru
Israel, moştenirea Mea”. Naţiunile care încearcă să dividă ţinutul
Israelului vor fi divizate la rândul lor.
În numărul de la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie al
revistei The Economist, titlul de pe copertă spunea: „Siria – moartea
unei ţări”. Se estimează că în timpul războiului civil de doi ani, până
acum au murit 90.000 de sirieni, numărătoarea morţilor continuând.
Acum sunt peste 1.000.000 de refugiaţi sirieni. Situaţia se înrăutăţeşte
mereu pe măsură ce teroriştii rebeli sirieni ameninţă Înălţimile Golan
din Israel şi graniţa nordică a Israelului.
Aşa cum meteoritul i-a luat pe toţi prin surprindere, nu putem şti când
va izbucni un război la graniţa dintre Siria şi Israel. Populaţia siriană,
condusă de Assad, dar mai ales condusă de rebeli, jură să distrugă
Israelul şi să pună iar stăpânire pe Înălţimile Golan. Cu toate acestea,
nu vede nimeni că, în prezent, Siria e divizată, suferind în urma unui
război civil distrugător?
Priviţi cum, recent, egiptenilor le-au fost distruse recoltele de o
invazie de lăcuste, iar săptămânal au loc răscoale pe străzile din Cairo
şi de pretutindeni.
Mii de oameni au fost arestaţi, aruncaţi în închisori şi torturaţi, iar
islamiştii, suporteri ai Jihadului, şi-au sporit strânsoarea exercitată
asupra presei, a comunităţii creştine şi asupra oricui îndrăzneşte să
se opună lui Morsi, noul preşedinte al Egiptului. În Pakistan, sute
de locuinţe ale creştinilor au fost incendiate în oraşul Lahore. Sute
de oameni au rămas fără locuinţe, iar violenţa sporeşte în rândul
comunităţilor creştine din Orientul Mijlociu, în ţări ca Pakistan,
Afganistan, Irak, Iran, Siria, Liban, Egipt, Tunisia, Mali, Sudan şi
Somalia. Unde sunt bisericile evanghelice din Europa? Unde sunt
creştinii când fraţii şi surorile lor suferă pentru credinţa lor sau pentru
identitatea lor de creştini tradiţionali? Însă, când vine vorba de Israel,
chiar şi bisericile creştine sunt gata să ne condamne naţiunea, în care
spiritul creştin este mai sigur de exprimat decât oriunde altundeva în
Orientul Mijlociu şi poate chiar şi Europa.
Creştinii din Europa au avut de-a face cu teologia înlocuirii şi cu
antisemitismul, iar prin urmare, trebuie să se cureţe de acest păcat
dacă vor să aibă o chemare şi un scop comun, altfel, Europa va fi
contaminată şi blestemată pentru dispreţuirea Israelului şi a evreilor.
În concluzie, profetul Zaharia scrie în capitolul 2:8: „Căci aşa vorbeşte
Domnul oştirilor: ‘’După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au
jefuit; căci cel ce se atinge de voi (Israel) se atinge de lumina (pupila)
ochilor Lui.’’” Aţi încercat vreodată să vă atingeţi pupila, sau centrul
ochiului? Când faci acest lucru, de obicei vei tresări de durere şi îţi vei
proteja ochiul, deci aşa va face şi Domnul, Dumnezeul lui Israel.
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Mapamond Creștin
sâmbătă, ora 17:30

PROGRAM TV
LUNI 20 mai

MARȚI 21 mai

MIERCURI 22 mai

00:00 Mapamond creștin Știri (r) 00:30
Biserica Hillsong Australia Program religios
străin (r) 01:00 Rugul Aprins Program religios
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine Program
religios (r) 03:30 worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
07:30 Devoțional muzică 08:00 Conferinta
Liber prin Har seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Atelierul lui
Newton program pentru copii 10:00 Să vorbim
în engleză emisiune didactică 10:30 Emisiune
didactică emisiune didactică 11:00 Casa din Betania program religios (r) 11:30 Program religiosprogram religios 12:30 Ospăț cu mană rogram
religios străin (r) 13:00 Întoarcerea din exil
documentar (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r)15:30 Atelierul lui Newton program
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Față în față magazin TV 18:00 Conferința
Liber prin Har (r) seminar biblic

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Conferinta Liber prin Har (r) seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară program religios străin
03:30 Worship 05:00 Videotext- 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional-muzică 08:00 Afaceri ca la carte
etică în afaceri 08:30 Cum să începi o afacere?
etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva 10:00 Program
pentru minorități (în limba germană) program străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (în limba maghiară) program
religios străin 11:00 Concursul de rodeo film
artistic 13:00 Creația vorbește 14:00 Rocile
pământului 14:30 Club 700 magazin TV
15:00 Casa zburătoare desene animate 15:30
Aqua Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice program străin 17:30 Biserica Hillsong
Australia program religios străin 18:00 Afaceri
ca la carte Etică în afaceri (r) 18:30 Cum să
începi o afacere? Etică în afaceri (r)

00:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri (r) 01:00
Afaceri ca la carte etică în afaceri (r) 01:30
Cum să incepi o afacere? etică în afaceri (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 Misiunea John Militaru program religios
03:30 Worship-muzică 05:00 Videotextvedeotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional-muzică 08:00
Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu
Iosif Ţon) seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30 Aqua Viva program
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză
emisiune didactică 10:30 Misiunea John
Militaru program religios 11:00 Pe marginea
prăpastiei film artistic (r) 12:00 Ora tinerilor
emisiuni tineri (r) 13:00 Școala de echipare
pentru slujire seminar biblic (r) 14:00 Cum ar
trebui să trăim? documentar (r) 14:30 Puterea
rugăciunii talk-show (r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r) 15:30 Aqua Viva 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
program religios străin (r) 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) program religios
străin (r) 18:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici
şi acum (cu Iosif Ţon) (r)

19:00 Concursul de rodeo film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Creația vorbește documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
23:30 Rocile pământului documentar

19:00 Pe marginea prăpastiei film artistic
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic

23:30 Cum ar trebui să trăim? documentar

19:00 Concursul de rodeo
film artistic

13:00 Creația
vorbește documentar

JOI 23 mai

VINERI 24 mai

00:00 Decupaj din realitate reportaj (r)
00:30 Așteptându-L pe Mesia talk-show (r)
01:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum
(cu Iosif Ţon) seminar biblic (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Călătoria
talk-show (r) 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
07:30 -Devoțional-muzică 08:00 Program
pentru femei 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 Biserica Hillsong Australia (r) program
religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru
tine program religios 11:00 Jan Comenius
film artistic (r) 12:30 Călătoria talk-show (r)
13:00 Decupaj din realitate reportaj (r) 13:30
Așteptându-L pe Mesia talk-show (r) 14:00
Niciodată singur documentar (r) 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu program religios străin (r) 15:00
Casa zburătoare desene animate (r)15:30
Aqua Viva program pentru copii (r) 16:00
Teleshopping 17:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară) (r)
17:30 Misiunea John Militaru program religios
(r) 18:00 Program pentru femei (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii (r) 00:30 Dincolo de bariere talkshow (r) 01:00 Program pentru femei (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
Club 700 talk-show (r) 03:30 Worship-muzică

SÂMBĂTĂ 25 mai

8 ALFA OMEGA TV MAGAZIN

crete ale Bibliei
Arca lui Noe
documentar

film artistic
vineri, 24 mai, ora 19:00

Mark Gavin este un orator și autor
de succes care își câștigă existența
negând existența lui Dumnezeu. Dar
ce se întâmplă atunci când evenimentele extraordinare și inexplicabile ale
vieții îi clatină credința lui în ateism?
Va întoarce el spatele ideilor care
19:00 Jan Comenius film artistic
l-au făcut celebru și bogat? Filmul
20:30 Decupaj din realitate documentar
urmărește poveștile intercorelate ale
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
lui Gavin și doi dintre cei mai mari
22:00 Așteptându-L pe Mesia talk-show
admiratori ai săi, un tânăr lipsit de
22:30 Călătoria talk-show
scop și o tânără care nu poate să-și în23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
frunte sentimentul de vinovăție după
23:30 Niciodată singur documentar
un tragic accident. Fiecare găsește
11:00 Pe margialinare în afirmațiile lui Gavin care le
nea prăpastiei
spune că viața este o serie de evefilm artistic
nimente întâmplătoare și lipsite de
sens. Dar când „coincidența” îi aduce
pe toți trei împreună, aceștia trebuie
să înfrunte dovada din fața ochilor.

00:00 Puterea rugăciunii talk-show (r) 00:30
Rădăcini și reflecții documentar (r) 01:00
Diavolul în fața instanței seminar biblic (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) program
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
religios străin (r) 03:30 Worship-muzică 05:00
Viața talk-show (r) 07:30 Devoțional-muzică Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
08:00 Diavolul în fața instanței partea 1
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene
Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
(r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
10:00 InTouch (cu Charles Stanley) program Meyer) program religios străin (r) 09:00 Casa
religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi
zburătoare desene animate 09:30 Detectivii
(cu Joyce Meyer) program religios străin 11:00 ultimei șanse film pentru copii (r) 10:30
Salvându-l pe Winston film artistic 12:30 Kay Rugul Aprins program religios (r) 11:30 Film
Arthur seminar biblic 13:00 Alfa Omega în
artistic (r) 13:00 InTouch (cu Charles Stanley)
obiectiv din culisele televiziunii 13:30 Dincolo program religios străin (r) 13:30 Rasismul
de bariere talk-show 14:00 Vechi secrete
documentar (r) 14:30 Program religios (cu Kay
ale Bibliei Arca lui Noe documentar (r) 14:30 Arthur) seminar biblic (r) 15:00 Casa zburăGaithers și prietenii Program muzical (r) 15:00 toare desene animate (r) 15:30 Gus program
Casa zburătoare desene animate (r) 15:30
pentru copii (r)
Aqua Viva program pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități 16:00 Conferintă tineret Emisiune tineri
etnice program străin 17:30 Program pentru 17:00 Program de misiune program religios
minorități (în limba germană) (r) 18:00
17:30 Mapamond creștin Știri
Diavolul în fața instanței seminar biblic (r)
18:00 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Salvându-l pe Winston film artistic
18:30 Mesagerul program religios străin
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
19:00 PREMIERĂ: Catching Hearts Film artistic 19:00 Puterea rugăciunii Ttlk-show
televiziunii
20:30 Rădăcini și reflecții documentar
19:30 Mari isprăvi documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 De ce Israel? documentar
22:00 Dincolo de bariere documentar
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 20:30 Inima închinării Muzică
22:30 Club 700 magazin TV
22:30 Program de misiune program religios
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Vechi secrete ale Bibliei: Arca lui Noe 23:00 Rasismul documentar
22:00 Joni și prietenii program religios străin
documentar
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
23:00 Străinul film serial
14:00 Vechi se19:00 Salvân23:30 Pasiune pură Program despre problemele

du-l pe Winston
film artistic

Catching hearts

sexualității

DUMINICĂ 26 mai
00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30
Mesagerul program religios străin (r) 01:00
Conferințț tineret (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show (r) 03:00 Mari isprăvi
documentar (r) 03:30 Worship-muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Cristos pentru Moldova
program religios 08:00 Mesagerul program
religios străin (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) program religios străin (r) 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Scara lui
Iacov program pentru copii 10:00 Mari isprăvi
tal (r) 10:30 De ce Israel? Documentar (r)
11:00 Fii diferit Emisiuni tineri 11:30 Conferință
tineret emisiuni tineri (r) 12:30 Ospăț cu mană
program religios străin 13:00 Program religios
seminar biblic (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) program religios străin 15:00
Casa zburătoare desene animate (r) 15:30
Scara lui Iacov program pentru copii (r)
16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

18:00 Calatoria inimii Henry Nouwen
documentar

19:00 Istorie a inchinarii crestine 2 documentar

20:00 Înțelepciune din India 1: Karma
documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării Program muzical (r)
22:30 Film serial (r)
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

PROGRAM TV

Inima Închinării
sâmbătă, ora 20:30

LUNI 27 mai

MARȚI 28 mai

MIERCURI 29 mai

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30 Biserica Hillsong Australia program religios
străin (r) 01:00 Rugul Aprins program religios
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine program
religios (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
Conferința Liber prin Har seminar biblic
09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30
Atelierul lui Newton program pentru copii
10:00 Să vorbim în engleză emisiune didactică
10:30 Emisiune didactică 11:00 Casa din
Betania program religios 11:30 Program religios
(r) 12:30 Ospăț cu mană program religios străin
13:00 Călătoria inimii documentar 14:00
Înțelepciune in India: Karma documentar
(r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Atelierul lui Newton program pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Față în
față magazin TV 18:00 Conferința Liber
prin Har (r) seminar biblic

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Conferința Liber prin Har (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară
program religios străin 03:30 Worship-muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică
08:00 Afaceri ca la carte 08:30 Cum să
începi o afacere? -etică în afaceri 09:00 Casa
zburătoare 09:30 Aqua Viva 10:00 Program
pentru minorități (în limba germană) 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în
limba maghiară) 11:00 De dragul lui Pete
film artistic (r) 13:00 Conspirația evoluției
documentar (r) 14:00 Dinamica pământului
documentar (r) 14:30 Club 700 magazin TV (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Aqua Viva
program pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
program străin 17:30 Biserica Hillsong Australia18:00 Afaceri ca la carte etică în afaceri
(r) 18:30 Cum să începi o afacere? etică în

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri (r) 01:00
Afaceri ca la carte etică în afaceri (r) 01:30
Cum să începi o afacere? etică în afaceri (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 Misiunea John Militaru program religios
03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
07:30 Devoțional muzică 08:00 Împărăţia
lui Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif Ţon)
seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Să vorbim în engleză emisiune didactică
10:30 Misiunea John Militaru program
religios 11:00 Ipocritul film artistic 12:00
Ora tinerilor emisiuni tineri 13:00 Școala de
echipare pentru slujire seminar biblic 14:00
Încercările bisericii primare documentar
14:30 Puterea rugăciunii talk-show 15:00
Casa zburătoare desene animate 15:30 Aqua
Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin 18:00 Împărăţia
lui Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif Ţon)

JOI 30 mai

VINERI 31 mai

SÂMBĂTĂ 1 iunie

00:00 Decupaj din realitate reportaj (r)
00:30 Așteptându-L pe Mesia talk-show (r)
01:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum
(cu Iosif Ţon) (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Călătoria talk-show (r) 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 07:30
Devoțional muzică 08:00 Program pentru femei 09:00 Casa zburătoare 09:30 Aqua Viva
10:00 Biserica Hillsong Australia program
religios străin (r) 10:30 O ușă deschisă pentru
tine 11:00 Puntea spre nicăieri film artistic
(r) 12:30 Călătoria (r) 13:00 Decupaj din
realitate documentar (r) 13:30 Așteptându-L
pe Mesia talk-show (r) 14:00 Latoya documentar (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu program
religios străin (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r) 15:30 Aqua Viva program pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în limba
maghiară) program religios străin (r) 17:30 Misiunea John Militaru program religios (r) 18:00

00:00 Program muzical (r) 01:00 Program
pentru femei (r) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața talk-show (r) 03:00 Club 700 talk-show
(r) 03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)

Eroii Luminii: Augustin
desene animate
sâmbătă, 1 iunie, ora 15:30

Tânărul Augustin consideră credința
mamei lui o nebunie. Cu intelectul
lui superior, care îl poate conduce, se
afaceri (r)
furișează din casă și începe o nouă
19:00 De dragul lui Pete film artistic
aventură pe străzile Romei. În scurtă
19:00 Ipocritul film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
seminar biblic (r)
22:00 Conspirația evoluției documentar
19:30 Viciu fatal film artistic
vreme el se găsește într-o poziție la
23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
19:00 Puntea spre nicăieri film artistic
care a visat din totdeauna, fiind „vo23:30 Dinamica pământului documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:30 Decupaj din realitate Reportaj
cea” împăratului, trăind viața luxoasă
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
pe care și-a dorit-o. Când imperiul
22:30 Școala de echipare pentru slujire
22:00 Așteptându-L pe Mesia talk-show
hotărăște să pună stăpânire pe una
seminar biblic
22:30 Călătoria talk-show
dintre bisericile creștine din Milan,
23:30 Incercările bisericii primare docu23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
mentar
Augustin se pregătește să țină dis23:30 Latoya documentar
19:00 De dragul
19:30 Viciu fatal
10:30 Misiunea cursul vieții lui, discurs care ar putea
încetini progresul bisericii și progresul
lui Pete film
film artistic
John Militaru
artistic
program religios influenței creștinismului și ar răni-o cu
siguranța pe mama lui. Acum tânărul
se găsește în fața celei mai dificile
decizii din viața lui.

Program pentru femei (r)

19:00 Secrete ascunse film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața în direct
Tema emisiunii: Darurile Duhului Sfânt

23:00 Club 700 talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Samson

DUMINICĂ 2 iunie

00:00 Puterea rugăciunii talk-show (r)
00:30 Documentar (r) 01:00 Diavolul in
fata instanței documentar (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) program religios străin (r)
07:30 Devoțional muzică 08:00 Diavolul
03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
in fata instanței seminar biblic 09:00 Casa
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
zburătoare desene animate 09:30 Aqua
07:30 Devoțional muzică 08:00 Alfa OmeViva program pentru copii 10:00 InTouch (cu
ga în obiectiv din culisele televiziunii (r) 08:30
Charles Stanley) program religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
program religios străin (r) 09:00 Casa zburătoaprogram religios străin 11:00 Secrete ascunse
re desene animate 09:30 program pentru copii
film artistic (r) 12:30 Program religios (cu Kay
10:30 Rugul Aprins program religios (r) 11:30
Arthur) seminar biblic (r) 13:00 Alfa Omega în Pentru glorie film artistic (r) 13:30 InTouch
obiectiv din culisele televiziunii (r) 14:00 Vechi (cu Charles Stanley) program religios străin
secrete ale Bibliei Samson documentar (r)
14:00 Proiectul dinozaurul program pentru
14:30 Gaithers și prietenii program muzical copii 15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Povestea lui Augustine desene animate
15:30 Aqua Viva program pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru 16:00 Conferință tineret emisiuni tineri
minorități etnice program străin 17:30 Pro17:00 Dincolo de bariere mărturie
gram pentru minorități (în limba germană) 17:30 Mapamond creștin știri
(r) 18:00 Diavolul în fata instanței partea 2
18:00 Ospăț cu mană program religios străin
seminar biblic (r)
18:30 Mesagerul program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii talk-show
19:00 PREMIERĂ: Pentru glorie film artistic
19:30 Mari isprăvi documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
20:00 De ce Israel? documentar
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 20:30 Inima închinării Mkids muzică
22:30 Dincolo de bariere mărturie
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Mănăstiri documentar
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
23:00 Film serial documentar
23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

18:00 Diavolul
în fata instanței
partea 2 seminar
biblic

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30
Mesagerul program religios străin (r) 01:00
Conferință tineret Eeisiuni tineri (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
-Mari ispravi documentar 03:30 Worship
muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 07:30 Cristos
pentru Moldova program religios 08:00
Mesagerul program religios străin (r) 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin (r) 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Scara lui Iacov program pentru
copii 10:00 Mari isprăvi documentar (r) 10:30
De ce Israel? documentar (r) 11:00 Conferință
tineret emisiuni tineri (r) 12:00 Ospăț cu mană
program religios străin 12:30 Program religios
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin (r) 15:00 Casa
zburătoare desene animate (r) 15:30 Scara lui
Iacov program pentru copii (r)
16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

18:00 Behind the glass door documentar
19:00 Istorie a închinării creștine documentar
20:00 Înțelepciune din India: Budismul
documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării program muzical
22:30 Film serial (r)
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical (r)
23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității (r)

documentar
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ÎNVAȚĂ CUM SĂ FII PLIN
DE SPERANȚĂ
de joni eareckson tada

Ai simțit vreodată că în fața ta se află un zid?
Te simți blocat, simți că ți se pune o piedică?
Simți că în fața ta se află o barieră rece,
grea, de netrecut și nu găsești nicio cale de
scăpare? Nu poți să te întorci, nu poți să te
îndrepți în nicio parte, bariera e prea înaltă
ca să o urci, e imposibil să te strecori pe sub
ea și nu există drum de ocolire. Nu-i așa că
nu mai ai nicio speranță când te confrunți cu
așa ceva? Ce faci atunci? Cândva, un prieten
mi-a spus: „Joni, când în fața ta apare un
zid, singurul lucru pe care poți să-l faci e să
îți faci drum prin el.” Pare ceva imposibil?
Bineînțeles că este imposibil! Ai auzit vreodată despre cineva
care a trecut printr-un zid?

inima că Dumnezeu împlinește promisiunile făcute. Lasă
situațiile „pierdute” în grija Sa și nu vei rămâne dezamăgit.
•

Nu renunța. Problemele vieții par să te copleșească
tot mai tare? Ocupă-te de fiecare problemă pe rând.
Nu permite ca emoțiile tale să-ți conducă
ziua, ci continuă să te încrezi din toată
inima în Dumnezeu. În cele din urmă, asta
va produce un caracter divin în viața ta și
va da naștere unei credințe de neclintit. În
Romani 5:3-5 scrie: „... căci știm că necazul
aduce răbdare, răbdarea aduce biruință
în încercare, iar biruința aceasta aduce
nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală,
pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt
care ne-a fost dat.”

Cred că aceste gânduri vor da naștere în
inimile voastre unei speranțe cu adevărat
biblice, iar pentru mai multe încurajări pline
de speranță urmăriți emisiunile „Joni și prietenii” difuzate
de televiziunea Alfa Omega TV, în fiecare duminică, de la
ora 12:00. Întotdeauna prezentăm experiențele remarcabile
ale unor oameni care se încred în Hristos în ciuda situațiilor
foarte dificile.

Cineva a făcut asta. Scena se găsește în Ioan 20:26. În
odaia de sus, Isus apare dintr-odată în mijlocul ucenicilor
descurajați. Ușa era închisă, pereții erau groși
și nu exista nicio altă intrare sau ieșire. Însă
Poți să zâmbești în ciuda dezamăgirii... poți să te încrezi în Dumnezeu
Isus a făcut imposibilul. El a intrat în cameră
în mijlocul unei nedreptăți sau a unei boli... să trăiești fiecare zi având o
și odată cu El a intrat și speranța.

perspectivă pozitivă chiar dacă simți că lumea ta se prăbușește. Lumea
Isus ne cere mereu să facem imposibilul.
Când în fața noastră apare zidul- fie că e
ar spune că așa ceva e imposibil, dar dacă Îl ai pe Dumnezeu alături...
vorba de o durere cronică, de un impas
Întotdeauna poți să ai speranță.
în căsnicie, de o stare emoțională de
nesuportat, fie de o boală pe termen lungDumnezeu vrea să credem imposibilul, pentru că alături de
În încheiere vreau să te întreb: care e zidul cu care te confrunți
El toate lucrurile sunt posibile (Marcu 10:27). Poți să zâmbești
astăzi? Care e situația imposibilă care te-a oprit să nu mergi
în ciuda dezamăgirii... poți să te încrezi în Dumnezeu în
înainte și care te-a făcut să te întorci? Cere-I Domnului Isus
mijlocul unei nedreptăți sau a unei boli... să trăiești fiecare zi
să fie alături de tine în mijlocul acestei situații. Apoi, mergi
având o perspectivă pozitivă chiar dacă simți că lumea ta se
alături de El trecând prin zidul care se află în fața ta. Vei
prăbușește. Lumea ar spune că așa ceva e imposibil, dar dacă
descoperi cât de minunată e speranța despre care vorbește
Îl ai pe Dumnezeu alături... Întotdeauna poți să ai speranță.
Biblia, când Isus te ajută să împlinești imposibilul și să ai
Există câțiva pași practici pe care poți să-i faci ca să fii plin de
speranță.
speranță...
•

Vorbește cu sufletul tău. Amintește-i duhului tău
întristat despre lucrurile adevărate pe care tu le
cunoști din Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul a făcut
întotdeauna lucrul acesta. El vorbește cu sine în Psalmul
42:5-6:, „Pentru ce te mâhnești, suflete și gemi înăuntrul
meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda;
El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.” Spune-i
sufletului tău să intre în acord cu Duhul Sfânt. În fiecare
dimineață fii în stare de alertă așteptând direcțiile date
de Dumnezeu. E un pas solid către speranță.

•

Renunță la dezamăgire. Priviți la promisiunea care se
regăsește în Isaia 49:23: „... cei ce nădăjduiesc în Mine
nu vor fi dați de rușine.” Aceasta este o promisiune pe
care te poți baza. Când ai o stare mai puțin plăcută și
duhul tău e copleșit de dezamăgire, ia-l ca pe un semnal
care te atenționează că trebuie să citești Cuvântul lui
Dumnezeu... să te rogi cu putere.... și să crezi din toată
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„Speranța are pielea groasă
și rabdă la nesfârșit. Se
îmbracă cu răbdare și suferă
toate lucrurile (dacă sunt
lucrurile potrivite) pentru
bucuria care îi este pusă
înainte. De aceea răbdarea
mai este numită și ‘răbdarea
speranței’ pentru că speranța
este cea care face ca sufletul
să reziste în fața suferinței
provocate de cruce până
când va veni momentul să se
bucure de coroană!”

John Bunyan

Joni și prietenii

în fiecare duminică de la ora 12:00

PROGRAM TV
LUNI 3 iunie

MARȚI 4 iunie

MIERCURI 5 iunie

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30 Biserica Hillsong Australia program religios străin
01:00 Rugul Aprins program religios (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
O ușă deschisă pentru tine program religios
(r) 03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
07:30 Devoțional muzică 08:00 Conferința
Liber prin Har seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Atelierul lui
Newton program pentru copii 10:00 Să vorbim
în engleză emisiune didactică 10:30 Emisiune
didactică 11:00 Casa din Betania program religios (r) 11:30 Program religios program religios (r)
12:30 Ospăț cu mană program religios străin (r)
13:00 Documentar (r) 15:00 Casa zburătoare
desene animate (r) 15:30 Atelierul lui Newton
program pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00
Conferința Liber prin Har seminar biblic (r)

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Conferința Liber prin Har seminar biblic (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară 03:30 Worship
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața 07:30 Devoțional muzică 08:00
Afaceri ca la carte etică în afaceri 08:30 Cum
să începi o afacere? etică în afaceri 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30 Aqua
Viva 10:00 Program pentru minorități (în
limba germană) 10:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară) (r)
11:00 Birdie și Bogey film artistic (r) 12:30
Creație sau evoluție (r) 13:30 Verdictul
științei: Creație! Talk-show (r) 14:00 Praf sau
destin (r) 14:30 Documentar (r) 15:00 Casa
zburătoare desene animate (r) 15:30 Aqua
Viva (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 17:30 -Biserica
Hillsong Australia 18:00 Afaceri ca la carte
Etică în afaceri 18:30 Cum să începi o afacere?

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri 01:00 Afaceri ca la carte etică în afaceri 01:30 Cum să
începi o afacere? Etică în afaceri 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 03:00 Misiunea
John Militaru program religios 03:30 Worship
muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 07:30 Devoțional
muzică 08:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici
şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30 Aqua
Viva program pentru copii 10:00 Să vorbim în
engleză emisiune didactică 10:30 Misiunea
John Militaru program religios 11:00 Singura
in intuneric film artistic 11:30 Nu renunța la
barcă 12:00 Ora tinerilor emisiuni tineri 13:00
Școala de echipare pentru slujire seminar
biblic 14:00 Încercările bisericii primare
documentar 14:30 Puterea rugăciunii talkshow 15:00 Casa zburătoare desene animate
15:30 Aqua Viva program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) program religios
străin 18:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici şi
acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic

19:00 Birdie și Bogey film artistic
20:30 Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Creație sau evoluție documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
23:30 Praf sau destin documentar

Etică în afaceri

19:00 Singură în întuneric film artistic
19:30 Nu renunța la barcă film artistic
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic

23:30 Încercările bisericii primare documentar

19:00 Birdie
și Bogey film
artistic

19:00 Mândria orasului Milltown film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia talk-show
22:30 Călătoria talk-show
23:00 Gaithers și prietenii muzică
23:30 Triumf asupra terorii documentar

18:00 Afaceri ca
la carte Etică în
afaceri

17:00 Astăzi
cu Dumnezeu
program religios
străin

Totul pentru libertate
film artistic
vineri, 7 iunie, ora 19:00
Filmul zugrăvește întâmplările reale
ale căpitanului Henry Felder, un erou
al Revoluției Americane. Felder, un
fermier imigrant, cu cetățenie dublă,
suedeză-germană, din Orangeburg,
Carolina de Sud, este convins că
trebuie să răspundă tiraniei britanice
scriind articole de separare de la
regele englez și ridicându-și propria
armată, inclusiv o proprietară a unei
taverne. În bătălia împotriva Imperiului Britanic, Bill Jenkins, un vechi
prieten, Felder și familia lui află costul
libertății.

JOI 6 iunie

VINERI 7 iunie

SÂMBĂTĂ 8 iunie

DUMINICĂ 9 iunie

00:00 Decupaj din realitate (r) reportaj
00:30 Așteptându-L pe Mesia talk-show (r)
01:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum
(cu Iosif Ţon) seminar biblic (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Călătoria
talk-show (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional 08:00 Program
pentru femei 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Biserica Hillsong Australia program
religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru
tine program religios 11:00 Mândria orașului
Milltown film artistic (r) 12:30 Călătoria talkshow (r) 13:00 Decupaj din realitate reportaj
(r) 13:30Așteptându-L pe Mesia talk-show
(r) 14:00 Triumf asupra terorii documentar (r)
14:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios
străin (r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r) 15:30 Aqua Viva program pentru copii (r)
16:00 Teleshopping 17:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară)
(r) program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru program religios (r) 18:00 Program

00:00 -Alfa Omega în obiectiv Din culise (r)
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Club 700
talk-show (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext (r) 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică (r)
08:00 Diavolul in fața instanței seminar biblic
(r) 09:00 Casa zburătoare desene animate (r)
09:30 Aqua Viva program pentru copii (r) 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) program religios
străin (r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) program religios străin 11:00
Neacceptat film artistic (r) 12:30 Program
religios (cu Kay Arthur) seminar biblic (r) 13:00
-Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii
(r) 13:30 Club 700 talk-show (r) 14:00 Vechi
secrete ale Bibliei Lupta lui David cu Goliat
documentar (r) 14:30 Gaithers și prietenii (r)
program muzical 15:00 Casa zburătoare
desene animate (r) 15:30 Aqua Viva program
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice (r) 17:30
O ușă deschisă pentru tine program religios
18:00 Diavolul in fața instanței seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii talk-show (r) 00:30
Rădăcini și reflecții documentar (r) 01:00
Diavolul în fața instanței seminar biblic (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
-Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii
(r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin (r)09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Omida Carlos program pentru copii 10:00 Povestiri cu unchiul Lucian program pentru copii 10:30 Rugul
Aprins program religios (r) 11:30 Totul pentru
libertate film artistic (r) 13:00 InTouch (cu
Charles Stanley) program religios străin 13:30
Rădăcini și reflecții documentar (r) 14:00
Femei cu idealuri program pentru femei (r)
14:30 Program religios (cu Kay Arthur) seminar
biblic 15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Omida Carlos program pentru copii (r)

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30
Mesagerul program religios străin (r) 01:00
Conferință tineret emisiuni tineri (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Mari
ispravi documentar (r) 03:30 Worship muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața talk-show (r) 07:30 Cristos pentru
Moldova program religios 08:00 Mesagerul
program religios străin (r) 08:30 InTouch (cu
Charles Stanley) program religios străin (r)
09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30
Scara lui Iacov program pentru copii 10:00
Mari isprăvi documentar (r) 10:3 De ce Israel?

pentru femei (r)

19:00 Neacceptat film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Club 700 talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Lupta lui
David cu Goliat documentar

11:00 Mândria
orașului Milltown film artistic

19:00 Totul pentru libertate film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Dincolo de bariere documentar
22:30 Luptători de onoare documentar

20:30 Rădăcini
și reflecții documentar

16:00 Conferință tineret emisiuni tineri
17:00 Dincolo de bariere Mărturie (r)
17:30 Mapamond creștin știri
18:00 Ospăț cu mană program religios străin
18:30 Mesagerul program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii talk-show
19:30 Mari isprăvi talk-show
20:00 De ce Israel? documentar
20:30 Inima închinării muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
23:00 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

documentar
(r)11:00 Conferință tineret emisiuni tineri (r)
12:00 Ospăț cu mană program religios străin
(r) 12:30 Program religios (r) 14:30 -Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) program
religios străin (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r)15:30 Scara lui Iacov program
pentru copii (r)

16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 magazin TV (r)
17:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii (r)

18:00 Richard si Sabina Wurmbrand
documentar

19:00 Istorie a închinării creștine documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării program muzical (r)
22:30 Film serial (r)
23:00 Gaithers și prietenii program muzical
(r)

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

sexualității
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Slujba din spatele unei camere de luat vederi, de la pupitrul
unei mese de montaj sau din fața calculatorului, folosind
creativ televiziunea, internetul și tehnicile new-media este
o formă de misionariat la fel de semnificativă ca o lucrare
misionară tradițională.
În această direcție, ne propunem să fim parte din lucrarea de
misionariat a României și Europei prin:
Evanghelizare
Alfa Omega este un instrument al lui Dumnezeu folosit
pentru mântuirea românilor de pretutindeni. Prin conținutul
evanghelistic al resurselor, oamenii au posibilitatea să-L
cunoască pe Dumnezeu, să fie transformați și să trăiască o
viață asemenea lui Isus Cristos.
Echipare și slujire
Ca lucrare de media creștină, Alfa Omega înțelege lucrarea
de pregătire și echipare pentru slujire a credincioșilor ca o
prioritate. De-a lungul anilor, numeroși creștini din România
au fost binecuvântați, eliberați, vindecați și încurajați de
programele Alfa Omega. Prin resursele noastre, ne propunem
să echipăm trupul lui Cristos din România și să fim o sursă de
hrană spirituală.
Reflectarea lucrării Domnului
De-a lungul timpului, Alfa Omega a fost partener media
pentru diverse organizații și lucrări creștine din România. Alfa
Omega este o voce prin promovarea de mișcări de trezire,
conferințe, întâlniri de rugăciune și evenimente din viața
bisericii creștine. Credincioși din întreaga lume sunt parte,
prin televiziune, la ceea ce Dumnezeu lucrează în România.

Alfa Omega TV face misiune prin media.

Cum Facem Misiune prin Media
Televiziunea este principalul nostru proiect de misiune prin
media. Emitem două canale TV cu program permanent,
producem sute de programe anual și
furnizăm conținut creștin la peste
40 de televiziuni comerciale din
România și Republica Moldova.
Alfa Omega TV este primul
canal creștin din România,
cu emisie pe satelit din
2006. Canalul vă oferă
zilnic documentare,
filme, desene animate,
știri, muzică, talkshow-uri și educație
creștină, având o
largă deschidere
interconfesională.
El poate fi vizionat
gratuit pe
satelit, cablu
și internet,
fiind prezent
în milioane
de case în
România și
Europa.

Misiune p

19 ani de mis

Alfa Omega TV este o lucrare creștină de me
deschidere interconfesională. Scopul nostr
mijloace media, să atingem români din țară și
comunităților din Balcani și din Estul Europ
Al doilea canal, Alfa Omega TV Internațional, este un canal de
învățătură creștină, adresându-se credincioșilor din România
și din diaspora.
Organizăm campanii media tematice: știință și creaționism,
pro-Israel, pro-viață, pro-familie, anti-dependențe, etică în
afaceri, rugăciune pentru țară.
Folosim și noile tehnologii media pentru a atinge tânăra
generație. Site-ul nostru vă stă la dispoziție cu mii de articole
și resurse video, canale TV online, magazin virtual și alte
aplicații web, accesibile de pe tablete sau telefoane mobile.
Ne găsiți și pe Facebook, Youtube și Twitter, cu mii de postări.
Librăria Alfa Omega oferă numeroase resurse creștine: cărți,
DVD-uri, Biblii și materiale de studiu, disponibile atât pentru
indivizi, cât și pentru biserici.
Ne implicăm direct în viața credincioșilor prin rugăciune
și consiliere și îi punem în legătură cu biserici locale și
organizații partenere care le oferă sprijin în continuare.

Istoric
Alfa Omega TV și-a început lucrarea de misiune prin media
în 1994, traducând și difuzând programe creștine pe stații
comerciale seculare din România. În 1999 am început
să producem programe TV pentru a răspunde nevoilor
societății românești. În anul următor, Alfa Omega a început
transmiterea săptămânală a emisiunilor în direct pe un canal
de televiziune local. Producția de programe de televiziune
s-a dezvoltat continuu în următorii ani, iar calitatea și mesajul
acestor programe au fost recunoscute pe plan european și
internațional prin premii acordate de către organizații de
media creștină internaționale.
În 2006 am lansat canalul Alfa Omega TV, cu emisie 24/7 și
acoperire europeană, punând în valoare miile de resurse
video acumulate în anii precedenți și binecuvântând
milioane de români. La doar un an de la lansare, canalul a
devenit accesibil românilor de pretutindeni prin intermediul
Internetului. În 2010, canalul Alfa Omega TV a intrat în top 25
canale din România, pe lista must-carry întocmită de către
Consiliul Național al Audiovizualului românesc.
În 2010, a fost lansat cel de-al doilea canal, Alfa Omega TV
Internațional cu programe speciale pentru comunitățile de
români din diaspora și minoritățile etnice din Balcani.
În prezent, din noul centru de media Alfa Omega, inaugurat
în 2010, continuăm și dezvoltăm toate aceste proiecte, și
căutăm noi modalități de a atinge români și alte comunități
din Balcani prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Alfa Omega TV este Martor și Parte a mișcării
de Trezire Spirituală pe care Dumnezeu o
pregătește pentru România și întreaga lume.

prin Media

siune în media, 7 ani de emisie

edia, fondată în anul 1994, având o largă
ru principal este să facem misiune prin
i din străinătate și să avem impact asupra
pei.

În 2012-2013, lucrarea Alfa Omega a experimentat cea
mai mare creștere și impact de la începuturile sale.
Vom continua să fim o lumină în întunericul acestei
lumi. Milioane de români încă așteaptă Vestea Bună a
Evangheliei, și media este unul din mijloacele de mare
impact folosite de Dumnezeu în secolul 21.

Ce ne face diferiți:
•

Deschiderea interconfesională - prin tematica variată și
tipul programelor distribuite, ne adresăm creștinilor din
toate confesiunile.

•

Influența în societatea românească prin stații TV seculare
– din 1994, programe creștine sunt difuzate săptămânal
la peste 40 de stații comerciale din toată țara.

•

Programe de televiziune, documentare, filme artistice
creștine cu subtitrare în limba româna abordând teme
precum familia, arta, istoria, educația religioasa și
divertisment orientat pe valori, sunt difuzate săptămânal
de stațiile locale partenere și pe canalele Alfa Omega.

•

Campaniile media tematice relevante societății - Știință
și creaționism, pro-Israel, pro-viață, pro-familie, antidependențe, etică în afaceri, rugăciune pentru țară.

•

Varietatea largă de unelte media folosite pentru impact
maxim în misiune: televiziune, producție audio-video,
internet, mobile, publicare de cărți și reviste.

•

Parteneriatele cu numeroase organizații creștine cheie
din România și Europa.

•

Avem ca prioritate România, Republica Moldova și
Balcanii, dar avem impact până la marginile pământului.

Echipa AOTV – misionari prin media Mărturii - Impact
Mă bucur sa fiu parte din Alfa Omega, pentru că, prin
lucrarea mea, românii și lumea întreagă să audă Cuvântul lui
Dumnezeu. (Anca, Coordonatoare programe TV)
Alfa Omega este o lucrare în voia lui Dumnezeu, fiecare lucru
pe care îl duc la bun sfârșit, oricât de neînsemnat, mă duce
pe mine și această lucrare mai aproape de împlinirea voii lui
Dumnezeu în națiunea noastră. (Gabi, Grafician)
Pentru mine, a face misiune e un mod de viață. Misiune
prin media înseamnă să transmit cel mai important mesaj,
Cuvântul lui Dumnezeu. (Grațiana, Producătoare)
Dumnezeu se folosește de Alfa Omega pentru a răspândi
Evanghelia până la marginile pământului. Astfel, oamenii
au acces nelimitat la resurse media creștine, iar tematicile
abordate sunt pe înțelesul tuturor. (Daniela, Distribuție)
Prin talentul meu, chiar dacă munca mea înseamnă să nu ies
niciodată în evidență, contribui la răspândirea Cuvântului.
(Claudiu, Editor)
Prin media, am oportunitatea să ajung în casele oamenilor și
să le duc dragostea lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu.
(Georgiana, Producătoare)
Este important să percepem vocea lui Dumnezeu, și cred că
foarte mulți sunt atinși de ceea ce Dumnezeu le transmite
prin lucrarea Alfa Omega. (Daniela, Relații cu publicul)

Sunteți preferații mei atât pe Facebook cât și ca televiziune.
Vă binecuvântez în numele Domnului și vă doresc să sporiți
tot mai mult în tot ce faceți și ușile să fie deschise de Domnul
înaintea voastră oriunde veți merge. (Gabriel)
Sunt tare bucuroasă să fiu alături de voi chiar dacă distanța
este mare, vă urmăresc cu mult drag din Italia. Domnul Isus
să vă binecuvânteze cu viață veșnică osteneala. Vă purtăm în
rugăciunile noastre mereu. Vă iubim, fiți binecuvântați toată
echipa. (Telespectatoare Italia)
Pentru mine este o binecuvântare, o sursă de informație
creștină și de zidire sufletească și vă mulțumesc în special
pentru informațiile și documentarele din Israel și Ierusalim.
Fiți binecuvântați. (Alexandru)
De când v-am descoperit pe internet, că la noi nu se dă pe
cablu, vă urmăresc în mod constant cu o bucurie deosebită.
Nu am cuvinte să spun cât de dragi îmi sunteți. (Sanda)
Vă scriu cu mult drag și vreau să vă felicit pentru postul
dumneavoastră de televiziune, pe care îl urmăresc cu
mult interes de un an și ceva. Îmi plac toate emisiunile și
m-ați ajutat mult. De când vă urmăresc, am început să mă
redescopăr și am găsit inima mea lucruri frumoase legate
de credință. Am început să citesc Biblia și încep să înțeleg
multe lucruri. Vă mulțumesc că existați. Dumnezeu să vă
binecuvânteze! (Daniela)
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Săptămâna de misiune
10-16 iunie, la Alfa Omega TV

PROGRAM TV
LUNI 10 iunie

MARȚI 11 iunie

MIERCURI 12 iunie

00:00 Mapamond creștin Știri (r) 00:30
Biserica Hillsong Australia program religios
străin (r) 01:00 Rugul Aprins program religios
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine program
religios (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
Semnele vremurilor seminar biblic 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30 Eroii
luminii : William Tyndale program pentru
copii 10:00 Să vorbim în engleză emisiune
didactică 10:30 Emisiune didactică emisiune
didactică 11:00 Casa din Betania program religios (r) 11:30 Program religios - program religios
12:30 Ospăț cu mană program religios străin
(r) 13:00 Documentar (r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r) 15:30 Eroii luminii :
William Tyndale program pentru copii (r) 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Semnele vremurilor seminar biblic (r)

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Semnele vremurilor (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară (r) 03:30
Worship muzică (r) 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 07:30
Devoțional 08:00 Afaceri ca la carte etică
în afaceri 08:30 Cum să începi o afacere?
etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Eroii luminii : Povestea Perpetuei program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități (în limba germană)
program străin 10:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară)
11:00 Artistul film artistic (r) 13:00 Acolo
unde nu ajunge lumina documentar (r) 14:30
Oameni ai credinței documentar 15:00 Casa
zburătoare desene animate (r) 15:30 Eroii
luminii: Povestea Perpetuei program pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice program străin
17:30 Biserica Hillsong Australia (r) 18:00
Afaceri ca la carte etică în afaceri 18:30 Cum
să începi o afacere? etică în afaceri (r)

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri (r)
01:00Afaceri ca la carte etică în afaceri (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
03:00 Misiunea John Militaru program religios 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 07:30
Devoțional 08:00 Împărăţia lui Dumnezeu
aici şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic
09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30
Eroii luminii : Eric Liddell program pentru
copii 10:00 Să vorbim în engleză emisiune
didactică (r) 10:30 Misiunea John Militaru
program religios 11:00 Călătorie spre cer film
artistic (r) 12:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
(r) 13:00 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic (r) 14:00 Oameni ai credinței
documentar (r) 14:30 Puterea rugăciunii
talk-show (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r) 15:30 Eroii luminii Eric Liddell
program pentru copii (r) 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) 18:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici
şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic

19:00 Călătorie spre cer film artistic
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
22:30 Perpetua - o martiră a bisericii
timpurii documentar
23:30 Oameni ai credinței documentar

19:00 Hollywood, un câmp de misiune

19:00 Artistul - Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Acolo unde nu ajunge lumina
documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
23:30 Oameni ai credinței documentar

18:00 Semnele
vremurilor
seminar biblic

documentar

21:00
22:00
22:30
23:30

Calea, Adevărul și Viața talk-show
Gaithers și prietenii talk-show
Eric Liddell documentar
Oameni ai credinței documentar

22:30 Perpetua
- o martiră a
bisericii timpurii
documentar

19:00
Hollywood, un
câmp de misiune documentar

Dăruiește lumina
emisiune specială
joi, 13 iunie, 20:30 - 23:00
vineri, 14 iunie, 20:30 - 23:00
Emisiunile speciale Dăruiește Lumina
vă prezintă Alfa Omega TV într-o
manieră inedită. Fiți alături de noi
joi, 13 iunie și vineri 14 iunie, între
orele 20:30 - 23:00 pentru a descoperi evoluția Alfa Omega TV în cei
19 ani de activitate și despre modul
miraculos în care a lucrat Dumnezeu
de-a lungul anilor. Ne dorim să vă
prezentăm echipa și să împărtășim
cu Dumneavoastrp viziunea noastră.
Veți cunoaște oameni noi - invitați
deosebiti și telespectatori ca și dvs.
Fiți alături de noi în a dărui lumina în
România.

JOI 13 iunie

VINERI 14 iunie

SÂMBĂTĂ 15 iunie

DUMINICĂ 16 iunie

00:00 Decupaj din realitate reportaj 00:30
Așteptându-L pe Mesia talk-show (r) 01:00
Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu
Iosif Ţon) seminar biblic (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Program
copii 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Program pentru
femei 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Eroii luminii : Jim Elliot (r) 10:00
Biserica Hillsong Australia 10:30 O ușă
deschisă pentru tine (r) 11:00 Hollywood,
un câmp de misiune documentar (r) 12:30
Călătoria talk-show (r) 13:00 Decupaj din
realitate reportaj (r) 13:30 Așteptându-L pe
Mesia talk-show 14:00 Oameni ai credinței
documentar (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu
program religios străin (r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r) 15:30 Eroii luminii
: Jim Elliot program pentru copii (r) 16:00
Teleshopping 17:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară)
program religios străin (r) 17:30 Misiunea John
Militaru program religios (r) 18:00 Program

00:00 Muzică 01:00 Program pentru femei
program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața talk-show 03:00 Club 700
talk-show 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
07:30 Devoțional 08:00 Diavolul in fata
instantei seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30 Eroii luminii :
Gladys Aylward program pentru copii 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) program religios
străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) program religios străin (r) 11:00
Charles Spurgeon film artistic (r) 12:30
Program religios (cu Kay Arthur) program religios
străin (r) 13:30 Dincolo de bariere mărturie
(r) 14:00 Oameni ai credinței documentar (r)
14:30 Gaithers și prietenii Program muzical
(r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Eroii luminii : Gladys Aylward program
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice program
străin 17:30 O ușă deschisă program religios
(r) 18:00 Diavolul în fața instanței seminar

00:00 Puterea rugăciunii talk-show (r) 01:00
Diavolul în fața instanței seminar biblic (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin (r) 03:30 Worship muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică
08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin (r) 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Eroii
luminii : John Bunyan program pentru copii
10:00 Povestiri de seară cu unchiul Lucian
program copii 10:30 Rugul Aprins Program
religios (r) 11:30 Film artistic (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) program religios străin
(r) 13:30 Rădăcini și reflecții documentar (r)
14:00 Femei cu idealuri program pentru
femei (r) 14:30 Kay Arthur seminar biblic (r)
15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Eroii luminii : John Bunyan Program

00:00 Mapamond creștin știri 00:30 Mesagerul program religios străin 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show 03:00 Mari isprăvi
documentar 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Cristos pentru Moldova
program religios 08:00 Mesagerul program
religios străin (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) program religios străin (r) 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Eroii
luminii : William Booth program pentru copii
10:00 David Livingstone documentar (r)
11:00 Conferință tineret emisiuni tineri 12:00
Ospăț cu mană program religios străin (r) 12:30
Program religios 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) program religios străin 15:00
Casa zburătoare desene animate (r) 15:30
Eroii luminii : William Booth

biblic (r)

pentru femei (r)

19:00 Charles Spurgeon film artistic
19:00 Film artistic
20:30 Emisiune specială: Dăruiește lumina 20:30 Emisiune specială Dăruiește lumina

23:00 Oameni ai credinței documentar

23:00 Dincolo de bariere mărturie
23:30 Oameni ai credinței documentar
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pentru copii (r)

16:00 Emisiune specială Dăruiește lumina (r)
18:00 Mapamond creștin știri
18:15 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Mesagerul program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii talk-show
19:30 David Livingstone documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 John Bunyan documentar
23:30 Oameni ai credinței documentar

16:00 Emisiune specială Dăruieste lumina (r)
18:00 Steve Saint - misionarul junglei
documentar

19:00 Istorie a închinării creștine documentar

20:00 De la Michelangelo la Freud: Regresul demnității omului documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării Program muzical
22:30 Film serial (r)
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualității

18:00 Steve
Saint - misionarul junglei
documentar

Unde sunt marginile
pământului?

de ghiță rițișan

Când Cornilescu a tradus din
greacă fraza escatou ths
ghs întâlnită în Fapte 1:8,
el a folosit o expresie foarte
comună în limba română: până
la marginile pământului.
Bănuiesc că acesta este motivul
pentru care cei mai mulți dintre
noi când interpretăm fraza
de mai sus o facem dintr-o
perspectivă geografică. În
raport cu punctul în care ne aflăm noi la un moment dat,
marginile sunt cele mai îndepărtate zone ale pământului.
Dacă pasajul este înțeles doar în acest fel, misiunea s-a
încheiat. Evanghelia a ajuns pe toate continentele și a fost
propovăduită în toate țările de pe glob.

Marginile pământului pot fi atât de aproape de noi și
totuși atât de departe... Depinde de universul în care trăim
sau de universul în care am ales să trăim. Acolo, în acel
univers vor exista totdeauna niște periferii pe care cei mai
mulți dintre noi nu vom dori să le cunoaștem. Este deja știut
că în mahalalele universului care are în centrul lui opulența
și bunăstarea au locuit și locuiesc miliarde de săraci,
bolnavi și infirmi. Și câți dintre noi ar vrea să lucreze aici? În
universul religiei patronat de fariseii diferitelor confesiuni,
mai mult sau mai puțin evanghelice, păcătoșii sunt priviți
cu cel mai autentic dispreț și puși la margine. Cine să se mai
ocupe de ei când avem de realizat atâtea proiecte evlavioase
care ne iau cea mai mare parte din timp?! Ciudat! Biserica a
pornit, ca și dr. Otto Lidenbrock și nepotul său Axel, eroii lui
Jules Verne, într-o călătorie spre centrul pământului. Și în
timp ce noi luptăm să ne apropiem cât mai mult de centrul
lumii sau a universului nostru, acolo unde ne bucurăm de
aprecierea oamenilor și de stimă, acolo unde sunt elitele
lumii, Mântuitorul ne trimite mereu înspre marginile
pământului acolo unde îi întâlnim cel mai adesea pe cei
săraci, orfani, goi, flămânzi, închiși, bolnavi sau păcătoși.

Da, la marginile pământului sunt cele câteva mii de grupuri
etnice fără biserică, fără Scriptură în limba lor și fără
misionari. La marginile pământului se află cele două sute
Personal, cred că Domnul Isus nu a propus aici o
de milioane de daliți din India dintre care cei mai mulți vor
metodologie de abordare a lucrării de misiune. Nu a
muri acolo unde s-au și născut – pe stradă și fără Hristos.
propus etape de lucru. El a exprimat aici un principiu. Acest
Dar tot acolo sunt și rromii din țara noastră care trăiesc în
principiu ar suna cam așa: orice lucrare creștină validă
gropile de gunoi
pornește de la mic la mare, de la cunoscut
în timp ce noi luptăm să ne apropiem cât mai mult ale marilor orașe,
spre necunoscut, de la apropiat înspre
țiganii turci
îndepărtat, de la centru spre margini, din de centrul lumii sau a universului nostru, acolo
analfabeți din
interior spre exterior.
unde ne bucurăm de aprecierea oamenilor și de
Babadag care
Deci ceea ce Biserica ar trebui să facă
stimă, acolo unde sunt elitele lumii, Mântuitorul se căsătoresc
acum este să identifice unde sunt și, mai
și procreează
ne trimite mereu înspre marginile pământului,
ales, care sunt marginile pământului și
la unsprezece
să pornească într-acolo. Din perspectivă
acolo unde îi întâlnim cel mai adesea pe cei săraci, - doisprezece
etnică marginile pământului înseamnă
orfani, goi, flămânzi, închiși, bolnavi sau păcătoși. ani, pruncii
mii de grupuri etnice la care vestea bună
abandonați
nu a ajuns încă. Aceste grupuri pot fi
în spitale, prostituatele care își fac veacul pe marginea
departe sau aproape de noi din punct de vedere geografic.
drumurilor sau bătrânii uitați de proprii lor copii în azil.
Surprinzător însă, marginile pământului pot fi foarte
Marginile pământului pot fi atât de departe și totuși atât
aproape de noi dacă privim lumea din perspectivă socială.
de aproape de fiecare dintre noi, nu-i așa?
Am certitudinea că Domnul Isus a avut și o astfel de
abordare în lucrarea Lui de pe Pământ. El a ajuns
foarte adesea în slujire la cei aflați la marginea
societății, la cei respinși, la cei ostracizați,
la cei disprețuiți. Acest fapt nu a avut loc
Ghiță Rițișan este președintele Agenției
întâmplător. El a ales de bună voie să
Penticostale de Misiune Externă (APME).
ajungă acolo.
Misiunea APME este aceea de a facilita
Domnul Isus a realizat mai bine ca oricine,
că pentru iudei, samaritenii sau sidonienii
se aflau la marginile pământului; dar că
tot acolo se afla și vameșul evreu profund
disprețuit de conaționalii lui. La marginile
pământului era Corneliu pe care Petru ezita să-l
viziteze și, tot acolo era și orbul Bartimeu condamnat
de cei din jur să rămână veșnic la marginea drumului. La
marginile pământului era femeia din Samaria întâlnită
de Isus la fântână și tot la marginile pământului erau
macedonienii care îi cereau în vis lui Pavel și să îi ajute...

ORGANIZAȚII MISIONARE DIN ROMÂNIA

trimiterea de misionari pe termen lung,
în zonele în care este cea mai mare
nevoie de Evanghelie. În parteneriat
cu bisericile locale și alte organizații de
misiune, APME a trimis până acum peste
45 de misionari pe termen lung. Cei care
doresc să se implice în susținerea misionarilor sau
să se roage pentru ei, pot primi informațiile necesare
contactându-ne la telefoanele 0364-409.335 și 0364-409.334
sau scriindu-ne la adresa office@apme.ro
http://www.ampe.ro
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CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA
PROGRAM TV

zilnic de la ora 21:00 , acest talk-show oferă publicului telespectator iubitor de
adevăr biblic posibilitatea de a cunoaşte pas cu pas Scripturile.

LUNI 17 iunie

MARȚI 18 iunie

MIERCURI 19 iunie

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30
Biserica Hillsong Australia program religios
străin (r) 01:00 Rugul Aprins program religios
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine program
religios 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
Semnele vremurilor seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Atelierul lui
Newton program pentru copii (r) 10:00 Să vorbim în engleză Emisiune didactica 10:30
Emisiune didactică 11:00 Casa din Betania
program religios (r) 11:30 Program religios program religios (r) 12:30 Ospăț cu mană program
religios străin (r) 13:00 Steve Saint- misionarul
junglei documentar (r) De la Michelangelo
la Freud: Regresul demnității omului documentar 15:00 Casa zburătoare desene animate
15:30 Atelierul lui Newton program pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Față în
față magazin TV 18:00 Semnele vremurilor

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Semnele vremurilor Seminar biblic (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
în lb. maghiară program religios străin 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 07:30
Devoțional muzică 08:00 Afaceri ca la carte
etică în afaceri 08:30 Cum să începi o afacere?
etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Program pentru minorități (în limba
germană) program străin 10:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (în limba
maghiară) program religios străin 11:00 Crucea
și pumnalul film artistic (r) 13:00 Planeta
privilegiată documentar (r) 14:00 Zwingli
și Calvin documentar (r) 14:30 Club 700
talk-show (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate 15:30 Aqua Viva program pentru copii
(r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice program străin 17:30
Biserica Hillsong Australia program religios
străin 18:00 Etică în afaceri (r)

00:00 Ora tinerilor Emisiuni tineri (r) 01:00 Etică în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 03:00 Misiunea John Militaru
program religios 03:30 Worship muzică 05:00

seminar biblic (r)

19:00 Crucea și pumnalul film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Planeta privilegiată documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
23:30 Zwingli și Calvin documentar

19:00 Departe de casă film artistic
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire

Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața

talk-show 07:30 Devoțional muzică 08:00

Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu
Iosif Ţon) seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30 Aqua Viva program
pentru copii 10:00 Să vorbim în engleză emisiune didactică 10:30 Misiunea John Militaru
program religios 11:00 Departe de casă film
artistic (r) 12:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
(r) 13:00 Școala de echipare pentru slujire
seminar biblic (r) 14:00 Deschizătorul de drumuri documentar (r) 14:30 Puterea rugăciunii
talk-show (r) 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r) 15:30 Aqua Viva- program pentru
copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu
Dumnezeu program religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) program
religios străin 18:00 Împărăţia lui Dumnezeu
aici şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic (r)
19:00 Fără tată film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Călătoria documentar
22:30 Asteptandu-L pe Mesia talk-show
23:00 Gaithers și prietenii muzică
23:30 Viata apostolului Petru documentar

seminar biblic

23:30 Deschizătorul de drumuri documentar

19:00 Crucea și
pumnalul film
artistic

19:00 Fără tată
film artistic

19:00 Departe
de casă film
artistic

Visul de hârtie
film artistic
vineri, 21 iunie, ora 19:00
Când visele de o viață par evazive...
unde vei merge?
De când se știe, Christy Davis a visat
să ajungă mamă, dar lucrurile n-au
mers așa cum și-a imaginat ea. Când
speranțele de a rămâne însărcinată
păreau imposibile, ea și soțul ei, Matt,
s-au îndreptat spre adopție, dar va
fi oare acest lucru suficient ca să
împlinească dorința ei de a avea un
copil? Portretizând o imagine realistă
a luptei spirituale, fizice și emoționale
cu care se confruntă cuplul, Visul
de hârtie este o poveste puternică
despre încrederea în Dumnezeu și
speranța în El în ciuda circumstanțelor
dificile.

JOI 20 iunie

VINERI 21 iunie

SÂMBĂTĂ 22 iunie

DUMINICĂ 23 iunie

00:00 Decupaj din realitate reportaj (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia talk-show (r) 01:00
Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Asteptandu-L
pe Mesia talk-show (r) 03:30 Worship muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică
08:00 program pentru femei 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Aqua Viva
program pentru copii 10:00 Biserica Hillsong
Australia program reșigios străin 10:30
O ușă deschisă pentru tine program religios
11:00 Fără tată film artistic (r) 12:30 Călătoria
documetar (r) 13:00 Decupaj din realitate
reportaj (r) 13:30 Așteptându-L pe Mesia
talk-show (r) 14:00 Viata apostolului Petru
documentar (r) 14:30 Astăzi cu Dumnezeu
program religios străin (r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r) 15:30 Aqua Viva program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(în limba maghiară) program religios străin (r)
17:30 Misiunea John Militaru program religios
(r)18:00 Program pentru femei (r)

00:00 Alfa Omega în obiectiv Talk-show (r)
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața Talk-show (r) 04:00 Club
700 Talk-show (r) 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
Talk-.show (r) 07:30 Devoțional 08:00
Adevăr și libertate Seminar biblic 08:30
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Aqua Viva Program pentru copii
10:00 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin (r) 10:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 11:00
Încă o șansă căsniciei Film artistic (r) 12:30
Program religios (cu Kay Arthur) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv Din culisele televiziunii (r)
14:00 Sfântul Pavel în Grecia Documentar (r)
14:30 Gaithers și prietenii (r) 15:00 Casa
zburătoare Desene animate (r) 15:30 Aqua
Viva program pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice program străin (r) 17:30 O ușă deschisă
pentru tine ărogram religios (r) 18:00
Adevăr și libertate seminar biblic (r)

00:00 Puterea rugăciunii talk-show (r) 00:30
Rădăcini și reflecții documentar (r) 01:00
Adevăr și libertate seminar biblic (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
Alfa Omega în obiectiv din culisele televiziunii
08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) program religios străin (r) 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Omida
Carlos program pentru copii 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins program religios
(r) 11:30 Film artistic (r) 13:00 InTouch (cu
Charles Stanley) program religios străin 13:30
Rădăcini și reflecții documentar (r) 14:00
Femei cu idealuri program pentru femei
14:30 Program religios (cu Kay Arthur) program
religios străin 15:00 Casa zburătoare desene
animate (r) 15:30 Omida Carlos program pentru

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30 Mesagerul program religios străin 01:00 Conferință
tineret emisiuni tineri (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00 Mari isprăvi
documentar(r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Cristos pentru Moldova
program religios 08:00 Mesagerul program
religios străin (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) program religios străin (r) 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Scara lui
Iacov program pentru copii 10:00 De ce Israel
documentar (r) 10:30 Mari isprăvi Documentar
(r) 11:00 Biblia, un best-seller documentar (r)
11:30 Conferință tineret emisiuni tineri (r) 12:30
Ospăț cu mană program religios străin (r) 13:00
Program religios 14:00 Revărsarea Duhului
Sfânt documentar (r) 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin
(r) 15:00 Casa zburătoare desene animate (r)
15:30 Scara lui Iacov program pentru copii (r)

19:00 Încă o șansă căsniciei film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Club 700 talk-show
23:30 Sfântul Pavel în Grecia documentar

19:00 PREMIERĂ: Visul de hârtie film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Dincolo de bariere mărturie
23:00 Program de misiune Program muzical

23:00 Club 700
talk-show
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18:00 Adevăr
și libertate
seminar biblic

copii (r)

16:00 Conferință tineret emisiuni tineri
17:00 Dincolo de bariere mărturie
17:30 Mapamond creștin știri
18:00 Ospăț cu mană Program religios străin
18:30 Mesagerul program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii talk-show
19:30 De ce Israel talk-show
20:00 Mari ispravi documentar
20:30 Inima închinării muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Maria Prean
talk-show

22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
23:00 Străinul film serial
23:30 Biblia, un best-seller documentar

16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 talk show
17:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

18:00 George Muller documentar
19:00 Istorie a închinării crestine documentar
20:00 Strada Azusa documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Uganda
documentar

22:00 Inima închinării Program muzical
22:30 Frații Jeffreys documentar
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Transformări mărturie

Club 700
joi de la ora 22:30

PROGRAM TV
LUNI 24 iunie

MARȚI 25 iunie

MIERCURI 26 iunie

00:00 Mapamond creștin știri (r) 00:30
Biserica Hillsong Australia program religios
străin (r) 01:00 Rugul Aprins program religios
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show (r)
03:00 O ușă deschisă pentru tine program
religios (r) 03:30 Worship muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
talk-show (r) 07:30 Devoțional muzică 08:00
Semnele vremurilor seminar biblic 09:00
Casa zburătoare desene animate 09:30 Eroii
luminii : Samuel Morris program pentru copii
10:00 Recoltă prin credință film artistic
12:00 Trezirile din Țara Galilor documentar
12:30 Ospăț cu mană program religios străin (r)
13:00 Strada Azusa documentar 14:00 Marea
trezire documentar 15:00 Casa zburătoare
desene animate (r) 15:30 Eroii luminii : Samuel
Morris program pentru copii (r) 16:00 Crezul
apostolic documentar 18:00 Concert muzică

00:00 Față în față magazin TV (r) 01:00
Semnele vremurilor seminar biblic (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show (r) 03:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
în lb. maghiară program religios străin 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional muzică 08:00- Etică în afaceri etică
în afaceri 09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii 10:00
Program pentru minorități (în limba germană) program străin 10:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară)
program religios străin 11:00 Ochi ca să văd film
artistic (r) 13:00 Smith Wigglesworth documentar (r) 13:30 Revărsarea Duhului Sfânt
documentar (r) 14:00 Isus-între adevăr și
ficțiune documentar 14:30 Club 700 talk-show
15:00 Casa zburătoare desene animate 15:30
Aqua Viva program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice program străin 17:30 Biserica Hillsong
Australia program religios străin 18:00 Secretele succesului etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor emisiuni tineri 01:00
Secretele succesului etică în afaceri 02:00
-Calea, Adevărul și Viața talk-show 03:00
Misiunea John Militaru program religios 03:30
Worship muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional muzică 08:00 Împărăţia lui
Dumnezeu aici şi acum (cu Iosif Ţon) 18
seminar biblic 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Aqua Viva program pentru copii
10:00 Să vorbim în engleză emisiune didactică
10:30 Misiunea John Militaru program religios
11:00 Film artistic 12:00 Ora tinerilor emisiuni
tineri 13:00 Școala de echipare pentru
slujire seminar biblic 14:00 Încercările bisericii
primare documentar 14:30 Puterea rugăciunii talk-show 15:00 Casa zburătoare desene
animate 15:30 - Aqua Viva program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu program religios străin 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) program religios
străin 18:00 Împărăţia lui Dumnezeu aici și
acum (cu Iosif Ţon) seminar biblic

JOI 27 iunie

VINERI 28 iunie

SÂMBĂTĂ 29 iunie

00:00 Decupaj din realitate Reportaj 00:30
Așteptându-L pe Mesia talk-show 01:00
Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum (cu
Iosif Ţon) seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show 03:00 Călătoria documentar
03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața talk-show 07:30
Devoțional muzică 08:00 Conferință pentru
femei program pentru femei 09:00 Casa
zburătoare desene animate 09:30 Aqua Viva
program pentru copii 10:00 Biserica Hillsong
Australia 10:30 O ușă deschisă pentru
tine program religios 11:00 Puntea spre
nicăieri (104 min) film artistic 12:30 Călătoria
documentar 13:00 Decupaj din realitate documentar 13:30 Așteptându-L pe Mesia talkshow 14:00 Corabia miserioasă documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu program religios
străin 15:00 Casa zburătoare desene animate
15:30 Aqua Viva program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (în limba maghiară)
program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru program religios 18:00 Conferință pentru
femei program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii 01:00 Conferință pentru femei 02:00
Calea, Adevărul și Viața talk-show 03:00 Club
700 talk-show 03:30 Worship muzică 05:00

19:00 PREMIERĂ: Ochi ca să văd film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața alk-show
22:00 Smith Wigglesworth documentar
22:30 Revărsarea Duhului Sfânt documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! talk-show
23:30 Povestea lui Jean - mărturie cancer
documentar

16:00 Crezul
apostolic documentar

Ochi ca să văd
film artistic
luni, 24 iunie, ora 19:00

Filmul prezintă povestea lui Ray (Matthew Marsden), un cameraman care
dorește să filmeze Haiti și urmările
cutremurului care a lăsat în urmă
19:00 Puntea spre nicăieri film artistic
peste 300.000 de morți. În mijlocul
19:00 Film artistic
20:30 Decupaj din realitate reportaj
catastrofei create de cutremurul cu
20:00 Ora tinerilor emisiuni tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia talk-show
magnitudinea de 7.0, Ray este forțat
22:00 Secretele succesului etică în afaceri
22:30 Călătoria talk-show
să aleagă între a-și face doar meseria
22:30 Școala de echipare pentru slujire
23:00 Gaithers și prietenii muzică
și a ieși din spatele camerei și a ajuta
seminar biblic
23:30 Corabia miserioasă documentar
victimele. Când își lasă camera ca să o
23:30 Încercările bisericii primare docuajute pe Marie (Garcelle Beauvais), o
mentar
mamă din Haiti care este prinsă între
22:30 Școala de
22:30 Călătoria dărâmăturile casei ei, Ray își deschide
echipare pentru
talk-show
ochii pentru propria umanitate.
slujire seminar
biblic

DUMINICĂ 30 iunie

00:00 Puterea rugăciunii talk-show 00:30
Rădăcini și reflecții documentar 01:00 Seminar
biblic semimnar biblic 02:00 Calea, Adevărul
și Viața talk-show 03:00 InTouch (cu Charles
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
Stanley) program religios străin 03:30 - Worstalk-show 07:30 Devoțional muzică 08:00
hip muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Seminar biblic seminar biblic 09:00 Casa zbură- Adevărul și Viața talk-show 07:30 Devoțional
toare desene animate 09:30 Aqua Viva program muzică 08:00 Alfa Omega în obiectiv din
pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stan- culisele televiziunii 08:30 Bucură-te de fiecare
ley) program religios străin 10:30 Bucură-te de zi (cu Joyce Meyer) program religios străin
fiecare zi (cu Joyce Meyer) program religios
09:00 Casa zburătoare desene animate 09:30
străin 11:00 Iertat film artistic 12:30 Kay
Omida Carlos program pentru copii 10:00
Arthur seminar biblic 13:00 Alfa Omega în
Povestiri cu unchiul Lucian program pentru
obiectiv din culisele televiziunii 13:30 Dincolo copii 10:30 Rugul Aprins program religios
de bariere mărturie 14:00 Vechi secrete ale 11:30 Intâlnirea film artistic 13:00 InTouch
Bibliei – Miracolul de la Marea Rosie 14:30 (cu Charles Stanley) program religios străin
Gaithers și prietenii muzică 15:00 Casa
13:30 Rădăcini și reflecții documentar 14:00
zburătoare desene animate 15:30 Aqua Viva
Femei cu idealuri program pentru femei
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru 14:30 Kay Arthur seminar biblic 15:00 Casa
minorități etnice program străin 17:30 Ușă
zburătoare desene animate 15:30 Omida
deschisă pentru tine program religios 18:00
Carlos program pentru copii
Seminar biblic

16:00 Conferința tineret emisiuni tineri
19:00 Intalnirea film artistic
17:00 Dincolo de bariere mărturie
20:30 Rădăcini și reflecții documentar
17:30 Mapamond creștin știri
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
18:00 Ospăț cu mană program religios străin
19:00 Iertat film artistic
22:00 Femei cu idealuri program pentru
18:30 Mesagerul program religios străin
20:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
femei
19:00 Puterea rugăciunii talk-show
televiziunii
22:30 Dincolo de bariere mărturie
19:30 De ce Israel talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
23:00 Documentar
20:00 Mari isprăvi documentar
23:00 Club 700 program religios străin
20:30 Inima închinării muzică
23:30 Vechi secrete ale Bibliei documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Joni și prietenii program religios străin
22:30 Fii diferit emisiuni tineri
19:00 Intalnirea
19:00 Iertat film
23:00 Film serial
film artistic
artistic
23:30 Pasiune pură program despre problemele sexualității

00:00 Mapamond creștin știri 00:30
Mesagerul program religios 01:00 Conferință
tineret emisiuni tineri 02:00 Calea, Adevărul și
Viața talk-show 03:00 Mari isprăvi documentar
03:30 Worship muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața talk-show
07:30 Cristos pentru Moldova program
religios 08:00 Mesagerul program religios străin
08:30 InTouch (cu Charles Stanley) program
religios străin 09:00 Casa zburătoare desene
animate 09:30 Scara lui Iacov program pentru
copii 10:00 De ce Israel ? documentar 10:30
Mari isprăvi documentar 11:00 Fii diferit emisiuni tineri 11:30 Conferință tineret emisiuni tineri
12:30 Ospăț cu mană program religios străin
13:00 Program religios seminar biblic 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
program religios străin 15:00 Casa zburătoare
desene animate 15:30 -Scara lui Iacov program
pentru copii

16:00 Rugul aprins program religios
17:00 Club 700 talk-show
17:30 Alfa Omega în obiectiv din culisele
televiziunii

18:00 Evanghelia după Marcu documentar
19:00 Izbânda lui James O fraser film artistic
19:30 Cele 7 biserici din Apocalipsa
-documentar
20:00 De la Bach la Cobain documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața talk-show
22:00 Inima închinării Program muzical
22:30 Film serial film serial
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității
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ASOCIAȚIA ALEGE VIAȚA

bisericile și alte organizații creștine, să ajute cât mai multe
familii din țara noastră să descopere și să trăiască principiile
lui Dumnezeu pentru o viață de familie cu adevărat
semnificativă care să-L onoreze pe El!

de ionică zaharie

În 1992, Cosmin Arjan era student la Agronomie. El a
devenit creștin deoarece un alt student din Alege Viața i-a
vestit Evanghelia. În prezent, Cosmin conduce lucrarea de
evanghelizare printre studenți. Deși reprezintă doar 5%
din populația României, studenții sunt cei ce vor conduce
guvernul, afacerile, educația, mass-media, religia și mișcarea
creștină. Este extrem de important ca ei să fie câștigați astăzi
pentru Hristos.

23 DE ANI DE BINECUVÂNTĂRI

“Dorim să vedem mișcări
spirituale în toată România,
astfel încât fiecare român
să cunoască un creștin
matur și România să fie o
binecuvântare pentru alte
națiuni!”
În anul 1990 când încă
mai erau tancuri pe
stradă și cartușe goale
pe aeroportul Otopeni, o
echipă de câțiva misionari
americani din Campus
Crusade for Christ au venit
în România să spună Vestea Bună celor care fuseseră ținuți
în întuneric 45 de ani din cauza comunismului. Scopul lor a
fost să lucreze cu studenții din universitățile din România și
să câștige pentru Hristos viitorii lideri ai societății.
Trei dintre ei au ajuns și în camera mea de cămin și mi-au
prezentat Evanghelia cu broșura Alege Viața. Acesta a fost
momentul cercetării și întoarcerii mele la Dumnezeu. La
scurt timp și soția mea l-a primit pe Domnul după ce a
vizionat filmul Isus de mai multe ori. Din 2010, prin harul
Domnului slujesc ca președinte al Asociației Alege Viața și
în același timp fac parte dintr-un departament unde avem
ca scop să câștigăm și să echipăm ucenici multiplicatori în
mediul profesional din România atfel încât să vedem creștini
maturi în poziții cheie în societatea românească.
Laurențiu Bărbulescu l-a primit pe Domnul în aceeași
perioadă. După ce a terminat facultatea a devenit misionar
cu Alege Viața, a făcut parte din echipa de misionari care
a deschis lucrarea cu studenții în Iași, a fost președinte
al Asociației Alege Viața și în prezent este coordonatorul
lucrării “Familii cu impact“. Suntem în mijlocul unei bătălii
spirituale pentru câștigarea familiilor din România! Șase
familii de misionari sunt implicate în această mare bătălie.
Lucrarea printre familii își propune ca, în parteneriat cu
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Din anii “90, în parteneriat cu Alianța Evanghelică și bisericile
locale am dorit să vestim Evanghelia la fiecare persoană
folosind filmul Isus. Au avut loc campanii de evanghelizare
cu filmul Isus în fiecare județ și peste 400 de biserici au
fost plantate ca un rezultat al acestui efort. Au fost instruiți
peste 2000 de voluntari cum să facă evanghelizare, cum să
consolideze noii creștini, cum să înceapă o lucrare într-o
anumită zonă țintă etc. În prezent, în parteneriat cu bisericile
locale, dorim să vedem o mișcare de plantare de biserici care
se multiplică rapid.
În luna martie a acestui an 43.384 de oameni au intrat pe
site-ul www.everystudent.ro având ocazia să citească și un
articol în care le este prezentată Evanghelia și sunt încurajați
să înceapă o relație cu Hristos. 1.312 au făcut click pe linkul
care spune: “Tocmai L-am primit pe Hristos în viața mea“.
Ei sunt invitați să primească o serie de lecții de consolidare
în credință. De la începutul anului peste 650 de oameni au
dorit să primească aceste lecții. Lucrarea pe internet face ca
Evanghelia să ajungă instantaneu la oamenii care Îl caută pe
Domnul, lucru de negândit cu câțiva ani în urmă.
În 1992 când am devenit misionar am fost doar 6 români și
cam 10 americani și toți lucram cu studenții din București. În
prezent suntem 73 de misionari, cu toții români, și Domnul
ne-a ajutat să deschidem noi lucrări, atât printre studenți cât
și cu familiile, cu plantare de biserici, cu militari, cu sportivi,
cu oameni din poziții de influență, cu profesori și cu elevi.
Prin harul Lui avem 5 misionari în China și unul în Serbia.
Domnul a făcut lucruri mari în cei 23 de ani de când a
început lucrarea Alege Viața în România și așteptăm
nerăbdători să vedem ce va face în anii următori în România.
Ne găsiți la adresa de website: http://www.alege-viata.ro
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Fundația Copiii
Făgăduinței, Oradea

de ionică mitra

La Centrul din satul Cheriu de lângă Oradea alți 25 de copii
din clasele primare au parte de aceleași îngrijiri. Din aceeași
localitate – ce are școală doar pentru clasele 1-4, copiii de
țigani din clasele mai mari beneficiază de transport gratuit la
școală în Oradea, își fac temele la Centrul de zi, servesc masa și
sunt transportați acasă cu microbuzul Fundației. Tot acest efort
are menirea să împiedice abandonul școlar și să le ofere un
model de normalitate, un model creștin. Mulți din acești copii
frecventează școala duminicală la biserica din sat, participă la
concursuri pe teme biblice și învață versete pe de rost.
Cârcotașii poate vor zice „apă de ploaie”. Biblia spune însă
că „după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri...udă
pământul și-l fac să rodească...tot așa Cuvântul Meu care a
ieșit din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod...” Ne găsiți la
adresa de web http://copiiifagaduintei.ro

Biserica creștină își trăiește viața în cetate, nu doar duminica,
în clădiri dedicate. Influența ei nu se poate măsura, dar se
poate observa. Dragostea față de semeni este declarată și
demonstrată în mii și mii de feluri pretutindeni unde există
mărturie creștină.
Socotim că e chemarea noastră de ispravnici ai Cuvântului
prin mass media creștină să informăm pe cei care nu știu, să
inspirăm pe cei care vor să învețe și pe cei ce vor să se implice,
să intermediem idei și relații. Pavel le scrie Filipenilor să se lase
însuflețiți de „tot de este adevărat, vrednic de cinste, drept,
curat, vrednic de iubit, vrednic de primit; de orice faptă bună și
orice laudă” (Fil.4:8)
Va semnalăm în cele ce urmează o lucrare creștină de
pionierat, vrednică de a fi popularizată. De 15 ani Fundația
COPIII FĂGĂDUINȚEI din Oradea hrănește, îmbracă,
adăpostește și iubește pe Cristos.
Așa a spus Domnul Isus, că ori de câte ori facem aceste lucruri
celor mai neînsemnați „frați ai Lui” de fapt I le-am făcut Lui. O
mână de creștini s-au instruit și s-au dedicat ajutorării copiiilor
săraci, țiganilor și celor fără adăpost. Mai nou această Fundație
administrează Centrul de Plasament din Oradea (fostul
orfelinat) cu 80 de copii și tineri.
De asemenea Fundația are o locuință unde adăpostește 9
fete ce provin din orfelinate și care au dificultăți de integrare
socială. O parte au găsit ajutor și dragoste în marea familie
a comunității creștine. Încet, încet se conving că sursa
de bunătate și compasiune, e numai iubirea lui Cristos
manifestată prin familia creștină.
În fiecare zi 70 de copii vin la Centrul de Zi din Oradea după
orele de școală, primesc hrană caldă, ajutor la efectuarea
temelor, primesc educație muzicală (cursuri de pian, chitară,
cântă în cor), sau desfășoară diferite activități recreative (sport
sau calculator). Ar trebui să ascultați pe acești copii cântând
la pian, la chitară sau în cor. Atunci când sunt cuprinși de
euforie și le vine să cânte, fredonează cântări creștine ce le-au
învățat aici. Sunt singurele cântece pe care le cunosc. Să-i auziți
cum cântă cu grupul de la Toflea, sau cu grupul Speranța în
înregistrările de pe YouTube. Bucuria creștină este o terapie
pentru sufletul lor poluat de înjurăturile și agresiunea de acasă.
De aceea nu s-ar mai duce acasă. O parte din copiii mai mari,
care au ieșit de la Centru, l-au primit pe Cristos și s-au făcut
membri în diferite biserici evanghelice din Oradea. Este doar o
mică parte din rezultatele pe care ni se îngăduie să le vedem.
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Să cunoască din
pruncie scriptura

de iulian mangalagiu

„... din pruncie cunoști Sfintele
Scripturi, care pot să-ți dea
înțelepciunea care duce la mântuire,
prin credința în Hristos Isus.“ 2 Timotei
3:15
Cu câteva luni în urmă, discutam
cu echipa AMEC ce temă să
alegem pentru conferințele din
2013. Căutam o temă care să-i
ajute cât mai mult pe învățători în
timpul acesta, și în final am decis:
„Speranță pentru viitor, la problemele cu care se confruntă
copiii.“ Doream să le amintim învățătorilor și părinților creștini
că, în ciuda multor probleme cu care se confruntă copiii în
aceste zile, totuși există speranță – în Domnul Isus Hristos.
Din nefericire, problemele sunt din ce în ce mai multe, și din
păcate, se caută soluții în alte locuri. Cuvântul lui Dumnezeu
ne amintește că putem influența viața unui copil, învățându-l
din Scriptură. Probabil că tatăl lui Timotei nu era credincios,
dar apostolul Pavel nu evidențiază aceasta, ci el ne dă o veste
bună despre Timotei – faptul că el a fost învățat Cuvântul lui
Dumnezeu de către mama și bunica lui, și această învățătură
a adus roade mai târziu în viața lui. Pavel se referă la copilăria
lui Timotei, și arată cât de important este să-i înveți pe copii
Cuvântul lui Dumnezeu.
Poate că tu cunoști copii care nu au părinți creștini, sau pe
nimeni altcineva care să le spună din Cuvântul lui Dumnezeu.
Poate sunt copii cu care te întâlnești în fiecare zi, sau copii din
familia ta lărgită, cărora nu le spune nimeni despre Domnul.
Nu este niciun lucru mai mare decât acesta, pe care îl poți face
pentru copiii pe care îi cunoști – să-i înveți Cuvântul Domnului.
Dumnezeu m-a chemat să-L slujesc cu normă întreagă în 1998,
când am participat la Institutul de Instruire a Liderilor în Sibiu,
după care, în 1999, am început să lucrez cu AMEC.
Eu și soția mea considerăm un privilegiu să ne dedicăm timpul
conducând o echipă, care-i învață pe copii cu credincioșie
Cuvântul lui Dumnezeu, și vrem să fim credincioși în a spune
celor de lângă noi că singura soluție adevărată la problemele
cu care se confruntă copiii se găsește doar în Domnul Isus
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Hristos. Ne rugăm ca în timp ce copiii sunt învățați, ei să creadă
în Domnul, să-L iubească și să dorească să petreacă timp cu El.
Fiecare lucrare AMEC urmărește împlinirea acestui scop.
O lucrare AMEC care a fost folosită de Dumnezeu încă din 1993
este Cursul Biblic prin Corespondență. La curs participă copii
care studiază singuri Cuvântul lui Dumnezeu la ei acasă. Ce
putere!

Un copil ne‑a scris recent: „Dragii mei, vă datorez așa de mult …
voi mi-ați arătat cum să renunț la calea mea păcătoasă, și să vin
la Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult!“
Altă mărturie dragă inimii mele, care arată puterea trainică a
lui Dumnezeu de a păstra pe cineva pe calea Lui, este aceasta:
„Cum pot să mă înscriu la Cursul Biblic prin Corespondență? Cu
mult timp în urmă am primit lecții de la voi, și Îi mulțumesc lui
Dumnezeu că mi-au fost de mare ajutor. Acum am un copil, și aș
vrea ca și el să participe la curs!“
Părinții, ca și copiii, mărturisesc că timpul petrecut în învățarea
Cuvântului lui Dumnezeu nu este pierdut. De fiecare dată când
un părinte, un copil de la Grupul Vestea Bună sau un cursant
de la cursurile pe care le predăm vine și spune: „Vă mulțumesc
că m-ați învățat Cuvântul lui Dumnezeu“, aceasta ne amintește
că Dumnezeu lucrează în viața multor copii din România, așa
cum a lucrat și în viața lui Timotei.
Așadar, prin harul lui Dumnezeu, noi vom continua să-i
învățăm pe copii din Sfânta Scriptură, și avem încrederea
că Dumnezeu le va da înțelepciunea să vină la El ca să fie
mântuiți. Ne dorim ca fiecare dintre noi să fie urmat de o
generație de copii, care să poată să spună: „din pruncie am fost
învățați Sfintele Scripturi …“
Iulian Mangalagiu
Director național AMEC
www.ameccef.com

Parteneri
în misiune

de gavi moldovanu

cât şi în multe alte ţări unde Domnul Isus nu este încă
predicat sau reprezentat;
•

Potenţialul uriaş existent în România, potenţial
chemat de Domnul Isus să fie martor al Lui în ţară şi
până la marginile pământului.

•

Sfânta Scriptură, unde ne este revelată atât dragostea
lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, voia lui Dumnezeu
ca toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului şi să
fie mântuiţi (I Tim. 2:4; II Petru 3:9), cât şi chemarea
Lui pentru noi să împărtăşim vestea bună a mântuirii
tuturor oamenilor din zona noastră şi până la marginile
pământului (Fapte 1:8).

•

Imperativul unităţii. Suntem chemaţi să slujim
Împărăţia Domnului nostru Isus, nu împărăţiile noastre
confesionale. Nici unii, nici alţii, nu vom putea împlini de
unii singuri Marea Însărcinare. Domnul ne-a chemat să
predicăm lumii, în primul rând, prin unitate şi dragoste,
şi apoi prin mesajul verbal (Ioan 17:20-24).

Pentru ca Evanghelia să fie răspândită în toată ţara şi până
la marginile pământului, am decis să lucrăm împreună la
dezvoltarea unei mişcări naţionale de misiune. “O mişcare
naţională de misiune este un parteneriat dinamic,
care implică un mare procent de oameni sau grupuri
dintr-o ţară, care au o gândire specifică misiunii, având
viziunea de a răspândi mesajul Evangheliei într-o ţară
şi dincolo de graniţele ei, ucenicizând noii convertiţi şi
echipându-i, până când aceştia se pot alătura mişcării”.
(definiţia mişcării este preluată din cartea “Pornind şi
întărind mişcările misionare naţionale”, pag. 75, de Patrick
Johnstone).
Toate structurile, bisericile, şcolile teologice şi agenţiile
de misiune au un rol important de jucat într-o mişcare
naţională misionară. Putem creşte numai în măsura în care
lucrăm împreună. Efeseni 4:16: “Din El tot trupul, bine
închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură,
îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în
măsura ei şi se zideşte în dragoste”.
Până acum, suntem 20 de organizații creștine care am decis
să lucrăm împreună, însă ușa este deschisă atât pentru
școlile creștine, cât și pentru bisericile locale.
„Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în
Tine; ca, și ei să fie una în noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis.” Ioan17:21
Gavi Moldovanu
Președinte MMU România, Coordonator PIM
http://www.pimromania.ro/

PIM este un proiect inițiat în
urmă cu 14 ani și are ca scop să
aducă împreună biserici, școli
și organizații creștine într-o
viziune comună pentru slava lui
Dumnezeu și mântuirea celor pierduți. Am fost motivaţi în
inițierea și dezvoltarea acestui proiect de:
•

Marea nevoie de Evanghelie, observată atât în
România, în cele aprox. 10.000 de sate și nouăsprezece
oraşe fără o biserică evanghelică, sau municipiul
Bucureşti, unde locuieşte peste 10% din populaţia
României, iar procentul creştinilor dedicaţi este sub 1%,
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misiune prin rugăciune
Puterea pe care o are rugăciunea
în viața unei femei
Elena Nini
Sunt multe lupte atunci când vrei să te
rogi, și singurul nostru dușman, diavolul,
ne dă tot felul de preocupări pentru
că nu vrea ca noi să experimentăm
puterea în rugăciune, așa cum spune în
epistola sa Iacov 5:16b “Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
E o putere pe care eu mi-o doresc din toată inima să crească cu
fiecare zi, și aceasta depinde de mine și de modul cum aleg să
mă disciplinez pentru aceasta.
Cu câțiva ani în urmă am primit un semn de carte, și puterea
cuvintelor scrise pe acest semn m-a urmărit și mă urmăresc
mereu: “Puterea rugăciunii nu are margini!” Este o mare realitate,
nu se întâmplă peste noapte, dar cu fiecare zi și cu fiecare timp
de calitate petrecut cu El, văd progres în viața mea.
Rugăciunea este o respirație a sufletului, fără de care nu putem
avea viață spirituală, și de aceea și luptele sunt pe măsură,
pentru că diavolului îi este teamă de femeile care știu să se
roage. Cunoscând puterea rugăciunii, îndrăznind cu Dumnezeu,
folosindu-ne drepturile și autoritatea pe care o avem ca și femei
în Hristos, vom fi mai mult decât biruitoare.
În calitate de fiică a Lui, am anumite drepturi. Ceea ce eu am
înțeles este că după modul în care eu îndrăznesc cu Dumnezeu
în rugăciune, se poate vedea cât este de mare sau de mic
Dumnezeul meu.
Am învățat să depind de Dumnezeu și vreau să depind și mai
mult de Dumnezeu, pentru că întotdeauna este mai mult cu
El. Chiar și în rugăciune, sunt mai multe etape, și cu cât petrec
mai mult timp de calitate cu El, ajung să Îl cunosc mai mult și să
tânjesc după tot mai mult din El. Acesta este un proces continuu
până vom ajunge la El.
Îmi doresc să învăț să trăiesc tot mai mult și mai bine cu El,
ca să fiu fascinată de El. Rugăciunea are greutate și nu costă
nimic financiar, ci doar timp. Nu e nici o plată, dar aduce o mare
răsplată!
Domnul să mă ajute pe mine și pe orice femeie să avem un
timp tot mai calitativ cu El și să fim surprinse tot mai mult de El,
datorită rugăciunilor noastre și a dragostei pentru El.

Rubrica Femeia Creștină
O femeie a rugăciunii
Margareta Lupașcu
“Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui,
și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac
asemenea cu moartea Lui“ Filipeni 3:10
Să fii o femeie a rugăciunii! Nu-i ceva
ce vine de la sine. Nu are a face cu ceea
ce simți: mai întâi, ceva solid trebuie
să fie în spatele a ceea ce simți! Să fii o
femeie a rugăciunii – se învață.

Pentru a fi puternică în rugăciune trebuie mai întâi să–L
cunoști cât mai mult. Mă refer la cunoașterea pas cu pas,
trecând prin viață împreună cu El, la cunoașterea din
Scripturi, cunoașterea care vine în urma căutării Lui; când El
ți se revelează și înțelegi profunzimea ascultării Lui de Tatăl
și semnificațiile gesturilor și cuvintelor Sale în umblarea Lui
pe pământ, când înțelegi profunzimea jertfei Lui. O astfel de
cunoaștere a Lui mă face să privesc țintă la El, să mă gândesc
mereu la El, să Îi cer mereu părerea și să o prețuiesc.
Cu cât privesc la El, descopăr tot mai mult din frumusețea
caracterului Său, descopăr noi semnificații ale sfințeniei și
cu întreaga mea ființă, mă înclin cu reverență, și nu doar Îi
spun că Îl ador, ci aleg să trăiesc în adorare! Cu cât privesc la
El descopăr tot mai mult din puterea învierii Lui și învăț să
trăiesc în această putere! Este puterea transformatoare care
mă duce la un alt nivel de adorare: când trec prin durere, prin
suferință, prin încercare. În batjocuri, respingere, judecată,
printre vorbe rele și neadevărate spuse despre mine – mă
înclin cu reverență și adorare pentru ceea ce a făcut El
în asemenea împrejurări și, mai mult, învăț să mă supun
dreptului Judecător, așa cum a făcut-o El.
Prin suferințe învăț să mă fac una cu El, murind câte puțin,
încet și sigur, ca să pot aduce roadă. Mor pas cu pas, adorând
felul în care El a știut să moară! Depind de El în totul totului
tot și mă supun Lui învățând din felul în care El a știut să
asculte, să depindă și să se supună! Pentru că vreau să fiu ca
El și să fiu cu El! Pentru mine, toate acestea la un loc înseamnă
adorare. Adorarea lui Hristos care îmi dă libertatea să pășesc
prin viață cu rost, cu demnitate și curaj, cu seninătate și
încredere! Să fii o femeie a rugăciunii este cea mai măreață
chemare și putere pe care o poate avea o femeie.

Conferința Națională pentru Femei și Fete
Mamaia - 2013

22 ALFA OMEGA TV MAGAZIN

Perioada: 25-29 iunie 2013
Locația: Hotel Palas****, Mamaia
Tema Conferinței: Destine Mărețe și războiul spiritual
Pentru mai multe detalii:
http://ligiaseman.wordpress.com/
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