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EDITORIAL

de ce starea de așteptare în credință și bucurie este îmbinată cu
zdrobire și suferință?

„vie împărăția ta“

„Vie Împărăția Ta, ...și pe Pământ” (Matei 6:10)

Tema dominantă în acest an este fără îndoială cea legată de
valorile Împărăției lui Dumnezeu, temă reflectată și ilustrată și
prin lucrarea de media Alfa Omega. Sunt abordări și întrebări
diverse pe același subiect central cum ar fi: cine sunt în Cristos,
poziționarea în locurile cerești, cultura Împărăției, realitatea
Împărăției lui Dumnezeu, dubla cetățenie a credinciosului,
autoritate în rugăciunea de proclamare, puterea cuvântului rostit,
conflict cu împărăția întunericului, invazia Împărăției în domeniul
natural, unitate în Trupul lui Cristos dincolo de generație
și localizare în timp, lucrarea Duhului Sfânt, ungere divină,
umblarea naturală în supranatural, miracole la scară largă...
Dumnezeu jalonează prin revelații profetice eliberate în contexte
și zone confesionale diferite, lucrarea Lui nouă din acest sezon.
Ce ne spune El? În primul rând, faptul că trezirea din România
este în agenda Lui din veșnicii și va impacta nu numai inimile
a milioane de români dar și națiuni europene vecine. Ni s-a
dat acest har ca și generație să fim ultima ștafetă într-o cursă a
credinței. Tot mai mulți lideri, biserici, organizații... preiau din
mers ștafeta și accelerează pe ultima turnantă a cursei.
Vara aceasta s-a produs în România un “shift spiritual”.
România se repoziționează rapid pe o nouă traiectorie spirituală,
care are de-a face cu destinul ei ca națiune. Separarea începută în
2012 se accentuează între zona tradiționalismului religios și cea a
noii dinamici a Duhului Sfânt.
Până acum, Biserica din România a primit foarte mult, e timpul
rodirii și al recoltei. Ea nu are nevoie în primul rând de noi
resurse, de mai multă învățătură, de activități, conferințe și
întâlniri de evanghelizare, ci de o revelație individuală și
corporativă a Împărăției lui Dumnezeu.
Chiar în orele când scriu aceste rânduri, după un șir lung de
atacuri împotriva membrilor echipei și a lucrării Alfa Omega,
personal aștept un miracol de vindecare, o intervenție divină în
viața nepoțelei noastre, ultima venită în familie, aflată în fața unei
operații extrem de dificile. De ce se întâmplă toate aceste lucruri,

Nu am un răspuns... știu doar că am ajuns în acest punct în vara
anului 2013 după aproape 20 de ani de semănat cu lacrimi ca
lucrare de media.
Și mai știu că Isus vine și nu întârzie în împlinirea
promisiunilor Lui, chiar dacă se întâmplă în acest sezon lucruri
pe care nu le înțelegem, pentru că nu le-am experimentat
înainte. Tocmai de aceea, în directă legătură cu derularea acestui
ultim episod al istoriei ce precede revenirea Lui, El ne spune:
„Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți
credință în Mine” (Ioan 14:1).
Pe marginea Bibliei mele personale, am însemnat în dreptul
acestui verset din Ioan 14:1 - 20 dec. ‘94 – o zi ce se plasa în
zona începuturilor lucrării Alfa Omega. De atunci experimentez
progresiv lucruri noi care au din ce în ce mai mult de-a face
cu manifestarea în plan natural a Împărăției lui Dumnezeu.
Acum însă, la mijlocul lui 2013 văd schimbări foarte rapide
în perspectiva multora din jurul meu, în înțelegerea unor
profunzimi spirituale de genul “așezați în locurile cerești”,
„privind din perspectiva cerească”, etc. Sunt burdufuri noi care se
pregătesc peste tot în Biserică, este o libertate nouă în închinare,
dincolo de limitări confesionale, un sunet nou se naște și se aude
în națiunea română. Este o revelație nouă legată de Împărăție,
pe care El o eliberează în această generație.
Momentul este acesta: trecerea Bisericii de la o focalizare pe
slujire denominațională ilustrată de “scăldătoarea din Betesda”,
din Ioan 5 (când lucrarea Domnului se făcea într-un cadru, loc
definit) la avansarea individuală în râul din Ezechiel 49, până
la glezne, apoi până la genunchi... și abandonarea completă în
curgerea apei Duhului Sfânt.
Să nu ratăm acest moment și să înaintăm
în râu. Împărăția lui Dumnezeu pe care o
cerem zilnic prin rugăciunea domnească
„Tatăl nostru” invadează pământul.
Tudor Pețan
Președinte Alfa Omega TV
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 02 septembrie

MARȚI 03 septembrie

MIERCURI 04 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r) Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Așteptând revenirea Domnului Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 10:00 De ce Israel? Documentar 10:30
Mari ispravi Documentar 11:00 Program religios
12:30 Ospăț cu mană Program religios străin
13:00 Istoria creștinismului (r) Documentar
14:00 Documentar 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin
TV 18:00 Așteptând revenirea Domnului

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Dumnezeu este
Evanghelia Strălucirea descoperirilor divine
(Emil Bartoș) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii Program pentru copii 10:00
Scoala Isahar Program religios 11:00 Sheffey
Film artistic 13:00 Vârsta pământului partea 1
14:00 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar 14:30 Club 700 Magazin
TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice Program
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 18:00 Dumnezeu este Evanghelia Strălucirea descoperirilor divine (Emil Bartoș) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Adevăruri biblice pentru
copii Program pentru copii 10:00 Program
pentru minorități etnice Emisiune didactică
10:30 Misiunea John Militaru Program religios
11:00 Strigăt de bucurie Film artistic 12:00
Ora tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00
Școala de echipare pentru slujire Seminar
biblic 14:00 Descoperind Biblia (r) Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r)
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Sheffey Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Vârsta pământului partea 1 Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
19:00 Strigăt de bucurie Film artistic
23:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
lumea 1 Documentar
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 Descoperind Biblia Documentar

19:00 Sheffey
Film artistic

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Etajul 13 Documentar

14:00 Romani:
scrisoarea care a
schimbat lumea
Documentar

film artistic
vineri, 6 septembrie, ora 19:00
Binele învinge răul în această povestire biblică plină de eroism. Când
Estera devine soția regelui Xerxes, unchiul ei Mardoheu și ticălosul Haman
intră într-o bătălie de a-l controla pe
tânărul rege persan Xerxes. Nu e nici
un secret faptul că Haman plănuiește
să-i extermine pe evrei, dar planul lui
Haman înseamnă sfârșitul tragic al lui
Mardoheu și al poporului său. Acum
soarta evreilor este în mâinile Esterei.
Va reuși ea să caștige afectiunea regelui și să demaște planul lui Haman,
chiar cu prețul vieții ei?

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

19:00 Clancy
Film artistic

JOI 05 septembrie

VINERI 06 septembrie

SÂMBĂTĂ 07 septembrie

DUMINICĂ 08 septembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 10:30 O ușă deschisă
pentru tine Program religios 11:00 Clancy (r)
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Etajul 13 Documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program religios străin
17:30 Misiunea John Militaru Program religios
18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 Magazin TV 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Adevăr și libertate Seminar biblic 08:30
Romani 12:4 Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios
străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Străinul
perfect (r) Film artistic 12:30 Program religios (r)
Program religios 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de
bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și Biblia (r)
Documentar 14:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Școala Isahar (r) Program religios 18:00
Adevăr și libertate (r) Seminar biblic 18:30
Romani 12:4 (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
01:30 Romani 12 (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Alfa Omega în obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cafeneaua cu povești 2 10:00 Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30
Cartea Esterei (r) 13:00 InTouch (cu Charles
Stanley) 13:30 Radacini si reflectii (r) 14:00
Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de
bariere (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program
religios străin 01:00 Conferință pentru tineri (r)
Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari isprăvi (r)
Documentar 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) Program religios străin 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program
religios străin 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Scara lui Iacov Program pentru
copii 10:00 Program religios 11:00 Program religios 11:30 Conferință pentru tineri (r) 12:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00
Program religios 14:30 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Scara lui Iacov (r) Program pentru copii

19:00 Străinul perfect Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

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

19:00 Cartea Esterei 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 Program de misiune Program religios
23:00 Invazia păgână Documentar

19:00 Străinul
perfect Film artistic
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19:00 Clancy Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Cartea Esterei
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18:30 Romani
12:4 (r) Seminar
biblic

16:00 Conferință pentru tineri Program pentru
tineri

17:00 Program religios Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Program religios străin

televiziunii

19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi 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 Fii diferit Program pentru tineri
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

18:00 Evanghelia lui Iuda și alte secrete
gnostice Documentar
19:00 Revărsarea Duhului Sfânt Documentar
19:30 Dietrich Bohnhoefer Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

sexualității

mele sexualității

18:00 Ospăț cu
mană (cu Perry
Stone) Program
religios străin

19:30 Dietrich
Bohnhoeffer
Documentar

premieră

PROGRAM TV
LUNI 09 septembrie

MARȚI 10 septembrie

MIERCURI 11 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r) Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Așteptând revenirea Domnului Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Adevăruri biblice pentru copii Program pentru
copii 10:00 De ce Israel Documentar 10:30
Mari ispravi Documentar 11:00 Program religios
12:30 Ospăț cu mană Program religios străin
13:00 Istoria creștinismului (r) Documentar
14:00 Documentar (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin
TV 18:00 Așteptând revenirea Domnului

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Influența lumii
tehnologice asupra lumii spirituale (Emil
Bartoș) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Adevăruri biblice
pentru copii Program pentru copii 10:00
Scoala Isahar Program religios străin 11:00
Tacerea sufletului Film artistic 13:00 Vârsta
pământului – partea 2 14:00 Romani: scrisoarea care a schimbat lumea (r) Documentar
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice pentru copii (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Influența lumii
tehnologice asupra lumii spirituale (Emil
Bartoș) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r)
Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Program pentru minorități etnice 10:30 Misiunea John Militaru Program
religios 11:00 Strigăt de bucurie (r) Film artistic
12:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
13:00 Școala de echipare pentru slujire (r)
Seminar biblic 14:00 Descoperind Biblia (r)
Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Din
actualitate 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Tăcerea sufletului Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Vârsta pământului – partea 2 Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar

19:00 Renunță Film artistic
20:00 Ora tinerilor – Umbra gândurilor
negre Program pentru 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 Descoperind Biblia 2 Documentar

19:00 Tăcerea
sufletului Film
artistic

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

film artistic
vineri, 13 septembrie , ora 19:00
Salvat în mod miraculos de un
Dumnezeu în care nu crede, Jason
Malek se întoarce acasă cu o rană în
picior și cu amintirea celui mai bun
prieten murind în bătălie. Pe măsură
ce Jason se luptă cu întrebarea: de
ce a auzit o voce care i-a salvat viața,
îi întâlnește pe noii lui vecini, care se
confuntă cu propriile provocări. Pe
măsură ce se apropie de ei, descoperă
ca aceștia au nevoi pe care el singur
le poate împlini. De asemenea, el afla
mai multe despre relația lui cu tatăl
său care a fost omorât într-un accident de mașină, când Jason era copil.

Dincolo de Bariere

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 În cercul învingătorilor Documentar

19:00 Renunță
Film artistic

Râul de foc

joi de la ora 23:00

19:00 Totul
pentru libertate
Film artistic

JOI 12 septembrie

VINERI 13 septembrie

SÂMBĂTĂ 14 septembrie

DUMINICĂ 15 septembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Program pentru femei Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Strada copiilor Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 10:30 O ușă deschisă pentru tine Program religios 11:00 Totul pentru libertate (r)
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Talk-show 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 În cercul învingătorilor (r) Documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiara
(r) Program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 18:00 Program

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 Talk-show 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Adevăr și libertate Seminar biblic
08:30 Romani 12:5 Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Un alt
străin perfect Film artistic 12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere
(r) Mărturie 14:00 Israel și Biblia Documentar
14:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar
(r) Program religios străin 18:00 Adevăr și
libertate (r) Seminar biblic 18:30 Romani 12:5

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) Documentar 01:00 Adevăr și libertate (r) 01:30 Romani 12 (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Alfa Omega în
obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Program pentru
copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Râul de
foc (r) 13:00 InTouch (cu Charles Stanley)
13:30 Rădăcini și reflecții (r) 14:00 Femei
cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de bariere (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r)
16:00 Conferință pentru tineri Program pentru

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Mari isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos
pentru Moldova Program religios 08:00 Mesagerul (cu Cindy Jacobs) (r) Program religios
străin 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
Program religios străin 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Scara lui Iacov Program
pentru copii 10:00 Program religios Documentar
11:00 Program religios 11:30 Conferință pentru
tineri (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Program religios 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Scara lui Iacov (r)

tineri

Program pentru copii

(r) Seminar biblic

pentru femei Seminar biblic

19:00 Un alt străin perfect Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

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

19:00 Un alt
străin perfect
Film artistic

19:00 Râul de foc 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 Program de misiune Program religios
23:00 Invazia păgână Documentar

14:00 Israel și
Biblia Documentar

17:00 Pogram de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin
18:30 Mesagerul Program religios străin
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi 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 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

13:00 InTouch
(cu Charles
Stanley)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Cartea interzisă Documentar
19:00 Viața și moștenirea lui Martin Luther
Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

19:00 Viața și
moștenirea lui
Martin Luther
Documentar
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 16 septembrie

MARȚI 17 septembrie

MIERCURI 18 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine (r) Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Așteptând revenirea Domnului
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 De ce Israel? (r) Documentar 10:30
Mari ispravi (r) Documentar 11:00 Program
religios (r) Program religios 12:30 Ospăț cu
mană (r) Program religios străin 13:00 Istoria
creștinismului (r) Documentar 14:00 Documentar (r) 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în
față Magazin TV 18:00 Așteptând revenirea
Domnului (r) Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) în lb. maghiara Program străin
03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Supremația lui
Dumnezeu în rugăciune (Daniel Grigoriciuc) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Strada copiilor Program
pentru copii 10:00 Școala Isahar Program
religios străin 11:00 Harriet, așteaptă-mă (r)
Film artistic 13:00 Portretul Susanei Wesley (r)
14:00 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea (r) Documentar 14:30 Club 700 (r)
Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Supremația lui
Dumnezeu în rugăciune (Daniel Grigoriciuc) (r) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r) Etică
în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară 10:30 Misiunea
John Militaru Program religios 11:00 Strigăt
de bucurie (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor
(r) Program pentru tineri 13:00 Școala de
echipare pentru slujire (r) Seminar biblic 14:00
Descoperind Biblia (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
Program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) (r) Seminar biblic

19:00 Harriet, așteaptă-mă Film artistic
20:30 Șapte veniți din Rai Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Portretul Susanei Wesley Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar

19:00 Jurământul prețuirii Film artistic
20:30 Ora tinerilor Program pentru 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 Descoperind Biblia Documentar

19:00 Harriet,
așteaptă-mă Film
artistic

19:00 Valoarea unui om Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia – James
Houston 1 Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Cea mai mare familie Documentar

19:00 Jurământul prețuirii Film
artistic

As I stand
film artistic
vineri, 20 septembrie ora 19:00
As I Stand este un film artistic despre
doi bărbați tineri, ale căror familii se
confruntă cu o neașteptată tragedie.
Această poveste emoționantă ne dezvăluie viețile lui Devin Wheeler și Matthew Daniel, în căutarea lor după pace
și înțelegere. În timp ce Devin rămâne
constant în credință și găsește putere
și călăuzire, Matthew se întoarce de la
credință, alegând calea învinovățirii și a
frustrării. Pe măsură ce viața își urmează
cursul, fiecare dintre cei doi își alege
propriul drum. Însă într-un moment,
drumurile lor se intersectează.

Inima Închinării

sâmbătă de la ora 20:30

19:00 Valoarea
unui om Film
artistic

JOI 19 septembrie

VINERI 20 septembrie

SÂMBĂTĂ 21 septembrie

DUMINICĂ 22 septembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Valoarea unui (r) om
Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios
străin 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Cea mai mare familie (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r)
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru Program religios 18:00 Program pentru

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 Talk-show 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Adevăr și libertate Seminar biblic
08:30 Romani 12:6 Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios
străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 11:00
Deconectare și reconectare (r) Film artistic
12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:30
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și
Biblia Documentar 14:30 Gaithers și prietenii
(r) Program muzical 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Scoala Isahar Program religios 18:00 Adevăr și
libertate (r) Seminar biblic 18:30 Romani 12:6

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
01:30 Romani 12 (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 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) 09:00 Casa zburătoare
09:30 Cafeneaua cu povești 10:00 Program
pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 As I
stand (r) 13:30 InTouch (cu Charles Stanley)
14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo
de bariere (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program
religios 01:00 Conferință pentru tineri (r)
Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari isprăvi (r)
Documentar 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) Program religios străin 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Eroii luminii – Amy Carmichael 10:00 Program religios
11:30 Conferință pentru tineri (r) 12:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00
Program religios 14:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa zburătoare
(r) 15:30 Scara lui Iacov (r)

(r) Seminar biblic

Program religios străin

femei Seminar biblic

19:00 Deconectare și reconectare Film
artistic

20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața în direct

19:00 As I stand Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Program de misiune Program religios
23:00 Fii diferit Program pentru tineri
23:30 Antrenor la două echipe Documentar

Talk-show

23:00 Dincolo de bariere Mărturie

16:00 Conferință pentru tineri Program pentru
tineri

17:00 Program de misiune Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Program religios străin

televiziunii

18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)

18:00 În brațele mele Documentar
19:00 Povestea lui Richard și Sabina Wurmbrand Documentar
20:00 Povestea lui Amy Carmichael

19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Talk-show
20:00 Mari isprăvi 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 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

21:00 Calea,
Adevărul și Viața
în direct Talkshow
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23:30 Antrenor
la două echipe
Documentar

14:30 Dincolo
de bariere (r)

18:00 În brațele
mele Documentar

Familia - un proiect Divin

De cuSman cionca (pastor biserica Metanoia, Timișoara)

F

amilia este proiectul
exclusiv a lui Dumnezeu.
Încă de la început
citim în Scriptură că
Domnul Dumnezeu a văzut
singurătatea bărbatului și, ca
atare, a făcut o femeie pe care
a adus-o la el, și astfel Domnul
a constituit prima familie.
Toată Scriptura mărturisește
pe tot parcursul ei că Domnul
a apărat și a consolidat
familia. Astfel, știind izvoarele familia are nevoie de
familiei, trebuie să știm că
ajutor! Parafrazez
diavolul urăște de moarte
“dacă nu acum tot ce a creat Domnul curat
când, dacă nu noi
și frumos! Diavolul dorește
- cine”; este vremea
distrugerea acestei instituții
sfinte și de-a lungul secolelor potrivită și este
el a făcut tot posibilul să
timpul nostru!
discrediteze și să distrugă
familia. Dar parcă niciodată familia n-a fost așa de
asediată și compromisă ca acum, la începutul acestui
mileniu.
Ce este de făcut? Doresc să aștern câteva acțiuni care ar
trebui făcute pentru ca familia să reziste acestui asediu:
Trebuie să privim cu mai multă atenție în
Scriptură și să vedem începuturile ei; nu avem
voie să stabilim noi acum conceptele despre
familie, ele au fost stabilite! Cu cât suntem mai
aproape de conceptul divin, cu atât viața de familie va
cunoaște o împlinire mai mare. Ioan Gură de Aur spunea
că “familia este singura rămășiță a Edenului pierdut”.
Deci, trebuie să aprofundăm învățătura Scripturii despre
familie prin consiliere, seminarii și conferințe pentru
relațiile dintre soți și, de asemenea, pentru relațiile dintre
părinți și copii și toate relațiile inter-familiale.

Recomandări din librăria Alfa Omega TV,
tematica familiei
Redescoperind familia - Viorel Iuga
Seria Redescoperind familia este un seminar interactiv pentru familie. Viorel Iuga este pastorul Bisericii
Baptiste “Speranța “ din Arad și încă din anul 1997 organizează conferințe pe tema “familiei”, atât în biserici
din România, cât și în afara țării. A obținut doctoratul
în teologie la Reformed Theological Seminary în Orlando, Florida, și este autorul a peste 40 de cărți, între
care “Visul familiei”, “Vitamine pentru familiști” etc.

6 DVD-uri a câte 60 min. fiecare. Preț: 50 lei

Limbajele iubirii - Gary Chapman
Conferința Limbajele iubirii a fost focalizată pe două
direcții menite a echilibra familia creștină: administrarea relației din cuplu și administrarea finanțelor.
După expunerea celor cinci limbaje ale iubirii, Gary
Chapman a deschis subiecte arzătoare precum
folosirea corectă a mâniei, soluționarea conflictelor și
împlinirea actului sexual al căsătoriei.

4 DVD-uri/10 sesiuni de 60 min. Preț: 35 lei

Portretul biblic al căsătoriei
cu Bruce Wilkinson

1

Familia trebuie susținută în rugăciune. Nu
există rugăciune fără scriptură și scriptură fără
rugăciune. Domnul Isus și apostolii au împletit
tot timpul cercetarea Scripturilor cu
rugăciunea. Prin rugăciune primim putere de la Duhul
Sfânt să trăim o viață de dedicare și altruistă. Nici un soț
nu trăiește pentru el însuși ci pentru celălalt - acest
adevăr nu poate fi realizat decât prin puterea lui
Dumnezeu.

2

Familia are nevoie de o Biserică locală unde să
crească și să se consolideze spiritual. Biblia
spune “cine se însoțește cu înțelepții devine
înțelept...” O biserică ancorată în adevărurile
lui Dumnezeu va ajuta o familie să se ancoreze corect.

3

Pentru toate acestea și nu numai, familia are nevoie de
ajutor! Parafrazez “dacă nu acum - când, dacă nu noi cine”; este vremea potrivită și este timpul nostru!

Dr. Bruce Wilkinson prezintă principiile biblice pentru
o căsătorie de succes. De asemenea, el tratează cele
mai mari probleme care pot amenința o căsnicie.
Acest seminar este o binecuvântare pentru fiecare
cuplu, fie de proaspăt căsătoriți, fie cu o vechime mai
mare.

4 DVD/12 seminarii de 30 min. Preț: 35 lei

ALIANȚA FAMILIILOR DIN ROMÂNIA
Declarația de la Timișoara

T

răim în vremuri tulburi cînd valorile sunt trivializate și se
schimbă la viteza luminii. Este deci important și necesar să ne
reamintim periodic de principiile fundamentale care sunt comune
tuturor creștinilor din România, privind locul valorilor creștine
în viața publică a României. Declarația de la Timișoara afirmă
adevărurile și principiile fundamentale pentru care întreaga
mișcare pro-familie și pro-viață din România luptă.
Citiți Declarația, semnați-o și dați-o la alții să o semneze:
http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php

Familia are nevoie de ajutor!!!
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 23 septembrie

MARȚI 24 septembrie

MIERCURI 25 septembrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Așteptând revenirea Domnului
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Strada copiilor Program pentru
copii 10:00 De ce Israel (r) Documentar 10:30
Mari ispravi (r) Documentar 11:00 Program
religios (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Istoria creștinismului
(r) Documentar 14:00 Documentar (r) 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Așteptând revenirea Domnului (r)

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) în lb. maghiară Program străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Dumnezeu
este Evanghelia (cu John Piper) Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Strada copiilor Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program religios străin
11:00 Sophie (r) Film artistic 13:00 Minunile
creației lui Dumnezeu (r) Documentar 14:00
Romani: scrisoarea care a schimbat lumea
(r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin
TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Dumnezeu este
Evanghelia (cu John Piper) (r) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r) Etică
în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Strada copiilor Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) în lb. maghiară 10:30
Misiunea John Militaru Program religios 11:00
Din nou inocent (r) Film artistic 12:00 Ora
tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala
de echipare pentru slujire (r) Seminar biblic
14:00 Descoperind Biblia (r) Documentar
14:30 Puterea rugăciunii (r) Talk-show 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
Program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Sophie Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Minunile creației lui Dumnezeu 1
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar

19:00 Din nou inocent Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru 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 Descoperind Biblia Documentar

22:00 Minunile
creației lui
Dumnezeu 1
Documentar

Cu un scop
film artistic
vineri, 27 septembrie, ora 19:00
Când tânărul de 20 de ani, Nathan,
își pierde slujba și iubita, începe să-și
pună întrebări cu privire la scopul lui
în viață. Căutarea lui e și mai complicată pentru că Nathan și-a petrecut
copilăria într-un orfelinat și nu și-a cunoscut niciodată mama. Astfel tânărul
alege să își caute mama și să accepte
respingerea suferită din cauza ei.
Călătoria lui începe din orașul în care
s-a născut.

19:00 Străzile îndurării Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Cicatrici care se vindecă Documentar

19:00 Din nou
inocent Film
artistic

19:00 Străzile
îndurării Film
artistic

Mapamond Creștin
sâmbătă de la ora 17:30

JOI 26 septembrie

VINERI 27 septembrie

SÂMBĂTĂ 28 septembrie

DUMINICĂ 29 septembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Străzile îndurării (r) Film
artistic 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Cicatrici care se vindecă
(r) Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Strada copiilor (r)
Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
Program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru Program religios 18:00 Program pentru

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 Talk-show 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Adevăr și libertate Seminar biblic
08:30 Romani 12:7 Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Strada
copiilor Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Clubul
tinerilor creștini (r) Film artistic 12:30 Program
religios (r) 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și Biblia Documentar
14:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Strada copiilor (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar
(r) Program religios străin 18:00 Adevăr și
libertate (r) Seminar biblic 18:30 Romani 12:7

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
Seminar biblic 01:30 Romani 12 (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Alfa Omega în obiectiv 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Cafeneaua
cu povești 10:00 Program pentru copii 10:30
Rugul Aprins (r) 11:30 Cu un scop (r) 13:00
Rădăcini și reflecții (r) 13:30 InTouch (cu
Charles Stanley) Documentar 14:00 Femei
cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de bariere (r)
Program religios 15:00 Casa zburătoare (r)
15:30 Cafeneaua cu povești (r)
16:00 Conferință pentru tineri Program pentru

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru
Moldova Program religios 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program religios
străin 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
Program religios străin 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Eroii luminii – Augustin
Program pentru copii 10:00 Program religios
11:30 Conferință pentru tineri (r) Program
pentru tineri 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Program religios 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Scara lui Iacov (r)

tineri

Program pentru copii

femei Seminar biblic

(r) Seminar biblic

19:00 Clubul tinerilor creștini Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

19:00 Cu un scop 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 Program de misiune Program religios
23:00 Fii diferit Emisiuni tineri
23:30 Invizibilul Documentar

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Dincolo de bariere Mărturie

17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
16:00 Rugul aprins Program religios
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
Program religios străin
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
18:30 Mesagerul Program religios străin
televiziunii
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
18:00 Impactul lui Plass Documentar
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Augustin – O voce pentru toate
generațiile Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
22:30 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualității
sexualității

19:00 Clubul
tinerilor creștini
Film artistic
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23:30 Invizibilul
Documentar

20:00 Mari
isprăvi
Documentar

18:00 Impactul
lui Plass Documentar

imperativul rugăciunii

roage, (Marcu 1:35; Luc. 9:18), când și-a ales cei 12 ucenici, a stat toată
noaptea în rugăciune. (Luc. 6:12). Dacă însuși Domnul Isus a trebuit să
se roage, cât de mare nevoie avem noi?!

DE AURELIAN BARBU (pastor biserica Dunamis, București)

Rugăciunea este cheia care deschide multe uși blocate și eliberează
puterea lui Dumnezeu, acolo unde EL vrea să-și împlinească voia. Da,
este nevoie ca noi să ne rugăm, pentru ca voia lui Dumnezeu să fie
instaurată. Sunt multe exemple în Scriptură, în care Dumnezeu și-a
anunțat intențiile, a declarat care este voia Lui, dar a fost necesar ca
omul să lucreze în parteneriat cu EL. În cartea Exodul 17:8-15, când
Amalec a venit să lupte împotriva lui Israel la Refidim, Iosua a condus
armata în luptă, iar Moise cu mâinile ridicate spre cer, susținut de
Aaron și Hur, a condus lupta spirituală. În contextul decăderii spirituale
a lui Ahab si Izabela, intenția și decizia de a trimite ploaia, după 3 ani
și 6 luni, a venit din partea lui Dumnezeu, dar a fost necesar ca Ilie să
se roage de 7 ori, să mijlocească cu stăruință pentru a aduce în lumea
fizică, voia lui Dumnezeu care a fost anunțată. (1Imparati 18). Același
principiu a fost folosit de Dumnezeu și în contextul întoarcerii lui
Israel din robia Babiloniană, după 70 de ani de exil, când Daniel, Ezra,
Neemia, au mijlocit pentru împlinirea profețiilor făcute pentru Israel.
Ei nu au subînțeles că lucrurile vor evolua de la sine, ci s-au rugat, au
postit și au acționat prin credință. Putem spune că în foarte multe
cazuri, împlinirea voii lui Dumnezeu, este strâns legată de rugăciunea
și credința celor mandatați să coopereze cu El. El este Sursa, EL
inițiază, El susține, iar omul care se pune la dispoziția Duhului
Sfânt, are oportunitatea de a fi un „vas sfințit și folositor”,
pentru atingerea scopurilor și împlinirea planurilor lui
Dumnezeu.

este rugăciunea o opțiune sau o necesitate?

“Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat și să nu se lase.” Luca 18:1

D

e ce „trebuie” să ne rugăm? Dacă avem un Dumnezeu Suveran, de
ce mai este nevoie de rugăciunea noastră?

Pentru a înțelege importanța rugăciunii, din punctul lui Dumnezeu
de vedere și imperativul „trebuie”, folosit de Domnul Isus, este necesar
să înțelegem contextul legilor spirituale decretate de Dumnezeu. Așa
cum lumea fizică este organizată după anumite legi bine stabilite,
și susținută prin „cuvântul puterii Lui” (Evrei 3:1), și lumea spirituală
gravitează în jurul anumitor legi spirituale, decretate de Dumnezeu.
Aceste legi spirituale acționează indiferent că omul le ia în considerare
sau nu. Ele pot acționa ca sursă de har, protecție și binecuvântare sau
consecință a neascultării sau chiar a ignoranței. În respectarea acestor
legi, Dumnezeu este drept față de Sine și iubitor față de oameni.

În opoziție cu Împărăția lui Dumnezeu, Satan și-a construit o împărăție,
bazată pe minciună, înșelăciune, răutate și distrugere.
Vrăjmașul a furat autoritatea încredințată de Dumnezeu
lui Adam, pentru a stăpâni pe Pământ și a dus
umanitatea și pământul sub blestem și degradare.
Apostolul Ioan afirmă că „toată lumea zace în cel
rău” (1Ioan 5:19), dar Hristos l-a biruit pe diavolul și
a instaurat Împărăția lui Dumnezeu. După înviere, El
a restaurat în întregul univers, autoritatea pierdută
de Adam, declarând: „Toată puterea (exousia –
autoritatea) Mi-a fost dată, în cer și pe pământ” (Matei
28:18), apoi în versetul următor a delegat pe ucenici
spunând: „Duceți-vă...!” Acționați, faceți ucenici,
manifestați autoritatea și resursele Împărăției, iar „EU
Dumnezeu ne
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”.
cheamă la
Hristos a instaurat „Legea Duhului de viață”, care
înseamnă: răscumpărare, eliberare, restaurare,
stabilitate, la
vindecare, împuternicire și biruință! Activitatea
perseverență și
Domnului Isus a vizat „nimicirea lucrărilor diavolului”
(1Ioan 3:8), prin îndepărtarea păcatului și eliberarea
hotărâri sfinte.
celor captivi. El ne-a îndemnat să ne rugăm și să
O consacrare
cerem „să se facă voia lui Dumnezeu, precum în cer
radicală, sub
așa și pe pământ!” (Luca 11:2)
În acest context al conflictului spiritual și al rugăciunii
de mijlocire, este important să înțelegem: importanța
Ispășirii îndeplinite de Domnul Isus prin jertfa de
pe cruce, restaurarea și delegarea autorității, după
Înviere, acțiunea credinței în viața celor răscumpărați
și legea semănatului și seceratului.
Domnul Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, care s-a
debarcat de Slavă, a acceptat să devină om și să
reprezinte umanitatea. Isus l-a înfrânt pe satan, a
biruit în mod deplin și a împărtășit cu Biserica Sa
răscumpărată, întreaga victorie de pe cruce și puterea
învierii Lui. Biserica trebuie să-L reprezinte pe Domnul
Isus și să manifeste autoritatea Lui pe acest pământ,
pentru a-I și pentru a extinde domeniul stăpânirii
Împărăției lui Dumnezeu.

domnia lui
Hristos peste
viața noastră.
Nu mai este timp
pentru ambiții,
concurență
sau etalarea
diferitelor
ideologii
religioase.

Dumnezeu a ales să lucreze în parteneriat cu omul răscumpărat,
restaurat și împuternicit prin Duhul Sfânt. (2Cor. 6:1). În acest context al
parteneriatului în dependență de Dumnezeu, Domnul Isus ne-a oferit
modelul propriu în ceea ce privește viața de rugăciune. Domnul Isus a
avut nevoie să se roage! El, Fiul lui Dumnezeu! Uneori a mers singur pe
munte să se roage noaptea (Mat. 14:23), alteori a mers în pustiu să se

Ana din seminția lui Așer, slujea neîncetat lui Dumnezeu,
prin post și rugăciune, în așteptarea descoperirii lui
Mesia. Simeon aștepta în credință activă împlinirea
descoperirilor primite în slujba Împărăției Regelui Isus.
Întotdeauna Dumnezeu a chemat oameni care să
mijlocească, să creadă și să acționeze cu îndrăzneală.
Pentru timpul revenirii Domnului Isus, Dumnezeu
cheamă oameni pentru a intra în parteneriat cu El. Deși
chemarea la mijlocire nu este o slujire la scenă deschisă,
face parte din temelia zidirii spirituale pe care o face
Duhul Sfânt, în contextul timpurilor din urmă. Temelia
rugăciunii este structura de rezistență care susține întreg
edificiul zidirii spirituale și propagă focul trezirii spirituale.
În aceste vremuri, Domnul a aruncat mantaua rugăciunii
și peste generația tânără și putem observa foame și sete
după prezența Duhului Său cel Sfânt. Sunt binecuvântat
să întâlnesc și să slujesc multor frați și surori din
diferite adunări conservatoare, care vor să cunoască
și să experimenteze mai mult din lucrarea deplină a
Împărăției, a botezului în Duhul Sfânt și slujirea completă
prin darurile spirituale, împărțite după voia Duhului Sfânt.

Dumnezeu ne cheamă la stabilitate, la perseverență și
hotărâri sfinte. O consacrare radicală, sub domnia lui
Hristos peste viața noastră. Nu mai este timp pentru
ambiții, concurență sau etalarea diferitelor ideologii
religioase, prezentate prin „forma de evlavie, dar
tăgăduindu-i puterea”. Este timpul Duhului Sfânt! Este
timpul domniei lui Isus și a Împărăției Sale glorioase!
Este timpul tău, să crezi, să îndrăznești, să acționezi, să
fi partener cu Însuși Dumnezeu! Rugăciunea este cheia
care iți deschide aceste uși. Fi un om al rugăciunii, învestește-ți viața
în rugăciune, acționează prin credință, adâncește-te în pasiune pentru
Domnul Isus și umblă în plinătatea și călăuzirea Duhului Sfânt.
Nu uita: „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi...“, dar
perseverența lui în rugăciune, credința și dependența lui de
Dumnezeu, au determinat împlinirea imposibilului și coborârea gloriei
lui Dumnezeu peste Israel.

Urmăriți-l pe Aurelian Barbu într-o emisiune LIVE Calea, Adevărul și Viața, la Alfa Omega TV, joi 3 octombrie 2013
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 30 septembrie

MARȚI 01 octombrie

MIERCURI 02 octombrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Strada copiilor Program pentru copii
10:00 De ce Israel (r) Documentar 10:30 Mari
ispravi (r) Documentar 11:00 Program religios
Program religios 12:30 Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00 Istoria creștinismului
(r) Documentar 14:00 Documentar (r) 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Strada copiilor (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin
TV 18:00 Actualitatea profeției biblice (r)

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Actualitatea profeției biblice (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Dumnezeu este
Evanghelia (cu John Piper) Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program străin 11:00 A
doua privire (r) Film artistic 13:00 Trezirile din
Țara Galilor (r) 14:00 Romani: scrisoarea
care a schimbat lumea (r) Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui
Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice Program străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 18:00 Dumnezeu este Evanghelia (cu
John Piper) (r) Seminar biblic

00:00 Muzica creștină 01:00 Dumnezeu
este Evanghelia (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Misiunea John Militaru Program religios 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Două împărății
în conflict (cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiară 10:30 Misiunea John Militaru
Program religios 11:00 Vocea Duhului (r) Film
artistic 13:00 Școala de echipare pentru
slujire (r) Seminar biblic 14:00 Trezirile din
Țara Galilor (r) Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Talk-show 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios
străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin 18:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r) Seminar

Seminar biblic

19:00 A doua privire Film artistic
20:00 Evanghelia libertății Documentar
20:30 Transformări Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Trezirile din Țara Galilor Documentar
23:00 Nazaretul din vremea lui Isus Talkshow

23:30 Romani: scrisoarea care a schimbat
lumea Documentar

biblic

19:00 Vocea Duhului Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Școala de echipare pentru slujire

19:00 Călătorie în viitor Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Seminar biblic

telespectatori

23:00 Nazaretul din vremea lui Isus

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Nazaretul din vremea lui Isus

Documentar

23:30 Trezirile din Țara Galilor Documentar

Lista
film artistic
vineri, 4 octombrie, ora 19:00
Lista este povestea plină de suspans
și trădare, care ne prezintă lumea întunecată a blestemelor care înrobesc
generațiile. Întorcându-se acasă după
înmormântarea tatălui său, Renny
Jacobson descoperă că este moștenitorul averii familiei lui, o organizație
înființată în timpul Războiului Civil.
Dar Renny bănuiește că în spatele
activității acestei societăți se ascunde
altceva. În momentul în care bănuielile lui sunt confirmate, el devine ținta
unor atacuri misterioase și întunecate,
care amenință să distrugă tot ce el
iubește.

Puterea Rugăciunii
sâmbătă de la ora 19:00

Documentar

23:30 Revărsarea Duhului Sfânt Documentar

19:00 A doua
privire Film
artistic

23:30 Trezirile
din Țara Galilor
Documentar

JOI 03 octombrie

VINERI 04 octombrie

SÂMBĂTĂ 05 octombrie

DUMINICĂ 06 octombrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Program pentru femei Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Atelierul lui Newton Program pentru
copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 10:30 O ușă
deschisă pentru tine Program religios 11:00
Călătorie în viitor (r) Film artistic 12:30 Călătoria (r) Program religios străin 13:00 Decupaj
din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00
Revarsarea Duhului Sfânt (r) 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Atelierul lui Newton (r)
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 17:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 18:00 Program

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) Mărturie
01:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Club 700 Talk-show 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Adevăr și libertate Seminar
biblic 08:30 Romani 12:8 Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program
religios străin 10:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
11:00 Ierusalim, numărătoarea inversă (r)
Film artistic 12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Israel și Biblia Documentar 14:30 Gaithers și
prietenii (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Atelierul lui Newton (r) 16:00 Teleshopping
17:00 Scoala Isahar (r) 18:00 Adevăr și
libertate (r) 18:30 Romani 12:8 (r)

00:00 Puterea rugăciunii (r) Din actualitate
00:30 Rădăcini și reflecții (r) Documentar
01:00 Adevăr și libertate (r) 01:30 Romani
12 (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Alfa Omega în
obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Cafeneaua cu povești 10:00 Program pentru
copii 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 Lista (r)
13:30 InTouch (cu Charles Stanley) 14:00
Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de
bariere (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință pentru tineri (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari isprăvi
(r) Documentar 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova
Program religios 08:00 Dumnezeu știe (cu
Cindy Jacobs) (r) 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Eroii luminii 10:00 Program religios Documentar
11:00 Program religios Program pentru tineri
11:30 Intoarcerea din Exil (r) 12:30 Ospăț
cu mană (r) 13:00 Supraviețuirea miraculoasă a Iersusalimului 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Scara
lui Iacov (r)

pentru femei (r)

19:00 Ierusalim, numărătoarea inversă Film
artistic

20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața în direct
Talk-show

23:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

23:30 Club 700 Magazin TV

16:00 Întoarcerea din Exil Documentar
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
Program religios străin
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23:30 Trecutul
Ierusalimului
– Apele vii ale
Ierusalimului
Documentar

16:00 Rugul aprins Program religios
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Talk-show
19:00 Lista Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Inima închinării Program muzical
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 21:00 Calea, Adevărul și Viața – Război și
22:30 Controversa de la Muntele Templului pace în Orientul Mijlociu Talk-show
Documentar
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Nazaretul din vremea lui Isus
22:30 Israel, o privire din interior Documentar
23:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar
23:30 Trecutul Ierusalimului – Apele vii ale Documentar
Ierusalimului Documentar
23:30 Trecutul Ierusalimului – Muntele
păcii Documentar

19:00 Ierusalim,
numărătoarea
inversă Film
artistic
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19:00 Călătorie
în viitor Film
artistic

16:00 Întoarcerea din Exil
Documentar

18:00 Isus evreul Documentar
19:00 Israel, ținta tuturor atacurilor
Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Evreii mesianici Talk-show
22:00 Israel, o privire din interior (r) Program
muzical

22:30 Inima închinării (r) Program muzical
23:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar

23:30 Trecutul Ierusalimului – Ziduri vii de
aducere aminte Documentar

19:00 Israel,
ținta tuturor
atacurilor Documentar

Rugăciunea de la ora prânzului
de Alina Avram (redactor Alfa Omega TV)

S

untem misionari prin media. Nu folosim mijloace tradiționale, nu
mergem de la om la om, dar prin televiziune, internet, resursele
video și tipărite pe care le oferim, ajungem în casele a milioane de
oameni și îi câștigăm pentru Cristos! O astfel de lucrare nu se poate
face decât cu multă rugăciune din partea celor implicați direct, dar și a
celor care au devenit parte din această lucrare indirect.
Suntem misionari, dar nu am găsit secretul rugăciunii ascultate. Avem
încă multe rugăciuni care sunt pe lista de așteptare a lui Dumnezeu.
Deseori am stăruit în rugăciune până să primim un răspuns. Alteori
Dumnezeu a răspuns unor rugăciuni scurte, rostite de multe ori pe
fugă. De multe ori nu știm cum să ne rugăm, cum să cerem, ce să
cerem, dar Duhul Sfânt ne călăuzește întotdeauna. Nici ucenicii nu au
știut cum să se roage, și totuși erau oamenii aleși de Isus, bărbați prin
care El avea să facă minuni mari, să aducă eliberare și vindecare unei
lumi înstrăinate de Dumnezeu. Prin rugăciunea „Tatăl Nostru”, Isus a
vrut să-i învețe pe ucenici, dar și pe noi astăzi, anumite lucruri despre
Dumnezeu, rugăciune și nevoile noastre.
„Tatăl nostru care ești în ceruri!”
Rugăciunea devine una eficientă atunci când noi ajungem să
înțelegem că Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor și noi suntem copiii
Săi. Este o onoare pe care ne-a făcut-o și în baza căreia mergem
înaintea Sa. În fiecare zi la ora prânzului, cu toată echipa Alfa Omega
ne întâlnim la un timp de rugăciune în care mergem înaintea Tatălui
nostru din ceruri și Îi recunoaștem autoritatea peste noi și peste
lucrarea pe care ne-a încredințat-o.
„Sfințească-se Numele Tău...”
Am fost creați ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Trebuie să
sfințim numele Lui prin laudă și închinare. Nu am fost
creați să-L lăudăm doar când ne merge bine. Provocarea
e să-L lăudăm și când nu sunt bani să achităm taxele la
stat, când nu sunt bani de salarii, când echipamentele
se strică, când oamenii ne sună și ne batjocoresc, sau
când cineva dintre noi este în suferință. În Alfa Omega am
înțeles fiecare că doar prin lauda și sfințirea Numelui Său
primim izbăvirea.

Alfa Omega TV
Misiune prin media

ne dă orice avem
nevoie. Avem o listă
mare de lucruri de
care am avea nevoie
pentru extinderea lucrării Alfa Omega, dar am învățat că Dumnezeu
ne dă întotdeauna lucrurile de care avem nevoie cu adevărat la un
moment anume. Atâta timp cât noi rămânem sensibili la vocea Lui,
urmăm direcția pe care ne-o trasează El, Dumnezeu ne-a promis că ne
va da orice lucru de care avem nevoie astăzi. Iar mâine ne va da acele
lucruri de care avem nevoie mâine. El este Iehova-Ire pentru fiecare, nu
doar în lucrarea de slujire, ci și în casele noastre.
„... și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților
noștri...”
Frumusețea slujirii constă în faptul că Dumnezeu cheamă oameni mici,
neînsemnați și păcătoși pe care urmărește să-i transforme ca să-Și arate
puterea și slava. Niciunul dintre cei implicați în lucrarea Alfa Omega
nu este perfect. Nici nu pretindem aceasta. Greșim zilnic unii față de
ceilalți, aruncăm vorbe care rănesc, facem promisiuni de care nu ne
putem ține. La rândul lor, alții au greșit față de noi, ne-au vorbit de rău,
sau împiedică extinderea lucrării lui Dumnezeu prin mijloacele pe care
le avem la dispoziție. Dar am învățat să iertăm, să uităm și mai ales, să
arătăm dragoste față de ceilalți și să ne rugăm pentru ei. Ca și echipă
am descoperit ce înseamnă ca Dumnezeu să ți-i facă prieteni și pe
dușmani atunci când Îi este plăcută calea pe care mergem.
„... şi nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.”
Oricine devine parte din echipa Alfa Omega își dă seama aproape
imediat de lupta pe care o ducem în plan spiritual. Noi nu luptăm
împotriva unor oameni, împotriva cărnii, ci împotriva duhurilor
întunericului, iar în această luptă, rugăciunea de protecție devine un
element vital și o constantă în viața de rugăciune a celor din echipa
Alfa Omega. Lanțul de post și rugăciune pe care-l avem deja de
două luni a fost pornit cu scopul de a ne uni în rugăciune
atât pentru fiecare dintre noi, cât și pentru familiile
noastre.

Suntem
misionari,
Cel mai comod pentru noi este să venim înaintea lui
dar nu am
Dumnezeu cu planurile noastre, așteptând în schimb
aprobarea Lui. Dar un efect pe care-l are rugăciunea este
găsit secretul
acela că ne schimbă pe noi, ne schimbă planurile și ne aliniază rugăciunii
la voia perfectă a lui Dumnezeu. De multe ori în timpul de
ascultate.
rugăciune pe care-l avem împreună cu echipa Dumnezeu
ne-a dat alte gânduri, gândurile Lui, și ne-a năruit planurile ca Avem încă
multe
să urmăm voia Lui perfectă.
rugăciuni care
„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi...”
sunt pe lista de
Unul din testele pe care le trecem ca și slujitori este
așteptare a lui
dependența de Dumnezeu în cele mai mici lucruri. Dumnezeu
Dumnezeu.
ne poartă de grijă în fiecare zi. Nu ne dă tot ce îi cerem, dar
„... vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.”

ZIUA DE RUGĂCIUNE
PENTRU PACEA
IERUSALIMULUI
6 OCTOMBRIE 2013
www.alfaomega.tv/israel

„Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!”
Lauda ne amintește de bunătatea și slava Lui Dumnezeu.
Ne schimbă perspectiva. Recunoaștem că El este sursa
puterii noastre, El este cel care ne umple de creativitate, ne
dă înțelepciune și pricepere să fim deschizători de drumuri,
ne face o trâmbiță a lui în România și până la marginile
pământului. Când Îl lăudăm pe Dumnezeu, nu mai vedem cât
suntem noi de mici și de neînsemnați față de media seculară,
ci cât este El de mare și ce lucrări mari și minunate face El
printr-o mână de oameni care au ales să se pună la dispoziția
Lui.
Alfa Omega este lucrarea Domnului născută în rugăciune,
ceea ce îi obligă pe cei implicați în această lucrare să treacă
totul prin filtrul rugăciunii. Cineva spunea: “Cum ești, așa ți-e
rugăciunea”. Dacă Alfa Omega are impact astăzi în România
și dincolo de granițe se datorează rugăciunilor înălțate de
fiecare membru al echipei și a celor care zi de zi sunt parte din
lucrarea aceasta prin rugăciune.
Nu vrei să fii și tu parte?

ALĂTURĂ-TE MILIOANELOR

DE CREDINCIOȘI PARTICIPÂND LA ACEASTĂ MIȘCARE MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE
Biblia îi cheamă, în mod clar, pe toți credincioșii să se roage pentru Ierusalim (Psalm 122:6, Isaia
62:6). Peste 1200 dintre cei mai respectați lideri creștini din întreaga lume (intră pe:
www.daytopray.com, unde-i poți vedea), cheamă Biserica să se roage pentru Ierusalim, în prima duminică a lunii octombrie a fiecărui an. Toți creștinii au mandatul biblic și responsabilitatea
de a se ruga pentru cetatea pentru care Isus a plâns, cetatea în care El se va reîntoarce curând.
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PACHETUL S.O.S.
De bogdan și Mircea Graur

www.inhimministry.com

Lumina are ca vrăşmaş întunericul, dar oricât de
mică ar fi, învinge întotdeauna! Fie ca Lumina
principiilor Lui Dumnezeu, să te ajute să vezi şi să
biruieşti întunericul din viaţa ta şi a celor din jur.
Trăim într-o lume grăbită, superficială, care a
îmbrățișat ”ideologia instantului”, o lume care
pretinde ca drepturile omului să fie respectate,
fără să mai țină cont de drepturile și dreptatea
lui Dumnezeu. Ne aflăm într-o lume în care
așteptarea tuturor este să aibă parte de succes
și bunăstare necondiționată, iar atunci când
lucrurile merg rău, în loc să se întrebe (măcar în
al 12-lea ceas) ”Ce să fac Doamne?” se întreabă
doar retoric ”De ce tocmai mie?”
Cu toate acestea Dumnezeu ne iubește
necondiționat însă ne binecuvântează
condiționat, măcar că atunci când ”o poate
face” este într-un mod în care măsura este
”clătinată, îndesată și dă pe deasupra”. Am
pus între ghilimele acest ”o poate face” pentru
faptul că, fiind și un Dumnezeu al dreptății și
al rânduielii, El a pus și condițiile care, dacă nu
sunt îndeplinite, constituie obstacole în calea
binecuvântărilor Sale. În contextul actual,
încercarea noastră de a da răspunsuri biblice la
întrebarea generică: De ce li se pot întâmpla
lucruri rele chiar şi oamenilor buni? a dat
naștere lucrării noastre ”Pachetul S.O.S.”

veșnică a sufletelor noastre sau
mai scriptural spus: ”alerg spre
ţintă, pentru premiul chemării
cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos
Isus. Gândul acesta, deci, să ne însufleţească
pe toţi, care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo
privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va
lumina şi în această privinţă. Dar în lucrurile în
care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm
la fel.”(Filipeni 3:14-16)
Lucrarea de consiliere spirituală ne-a pus-o
Domnul pe inimă şi izvorăşte din dragostea Lui
Dumnezeu de oameni, din mila şi îndurarea
cu care El ne caută, ne cercetează şi doreşte
să ne sfinţească, să ne curăţească şi să ne
vindece. Această lucrare de consiliere spirituală
pastorală porneşte de la fundamentul care
este mântuirea prin credinţa din inimă şi
mărturisirea cu gura că Isus este Domnul
şi Mântuitorul tău personal, crezând că
Dumnezeu l-a înviat din morţi (conform
Rom.10:9-10). Fără această naştere din nou,
prin credinţa în Isus Hristos ca Domn şi
Mântuitor, nu se poate construi nimic cu
adevărat valoros şi durabil, decât faptul că poţi
gusta ceva din bunătatea lui Dumnezeu.
Consilierea se bazează pe pocăinţă,
pe schimbarea gândurilor, pe dărâmarea
întăriturilor diavolului în mintea omului, prin
călăuzirea, în adevăr, a Duhului Sfânt, deoarece
adevărul ne va face liberi. Consilierea începe
cu acordarea iertării tuturor celor ce ne-au
greşit deoarece neacordarea
acestei iertări blochează
iertarea pe care
Domnul doreşte să

”Pachetul S.O.S.” este o sinteză orientativă, pentru omul
grăbit al zilelor noastre, și nicidecum o lucrare completă
sau un manual de consiliere spirituală pastorală. Totuși
acestă lucrare are menirea să provoace creștinul serios
la o cercetare de sine, sau măcar la o înțelegere care să-i
pună o frână în calea ispitei păcatului.
Am întâlnit oameni care se situau în extreme,
fie aceea a nesimțitului care trăia oricum, fără
să-i pese de ceva, pentru că este ”sub har și nu
sub lege!”, fie aceea a disperatului care plângea
și credea că nu mai poate fi iertat, datorită
păcatelor săvârșite. Deși ambele stări sunt
rele, cea de-a doua o cercetează Domnul, și-i
aduce salvare, pentru că tânjește după soluția
lui Dumnezeu, pe când prima stare poate fi
un dezastru pentru că Dumnezeu te poate
lăsa ”...pradă minții tale blestemate...”. Totuși
Dumnezeu ne iubește pe toți și dorește salvarea
și vindecarea noastră: ”Dumnezeul păcii să vă
sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru,
sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite
întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru
Isus Hristos.”(1 Tesaloniceni 5:23).

ne-o acorde nouă.
Apoi consilierea
se bazează şi pe
cererea de iertare pentru
păcatele proprii. Conform 1 Ioan 1:9 ”Dacă
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţeascã
de orice nelegiuire” există iertare şi curăţire
condiţionată de mărturisirea păcatelor în mod
specific. Scriptura ne provoacă de asemenea
să ne judecăm singuri păcatele în 1 Corinteni
11:31 ”Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi
judecaţi” sau cu ajutorul unor oameni maturi
spirituali în Iacov 5:16 ”Mărturisiţi-vă unii altora
păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte
a celui neprihănit.”

”Pachetul S.O.S.” poate fi ignorat deocamdată
de cel căruia îi merge bine (măcar că i-ar putea
fi de folos pentru viitorul când va recolta ceva
din vreo sămânță rea, plantată cândva chiar din
neștiință!), dar poate fi de un real folos oricărui
om care caută sfințirea și curățirea sa, sau ca să
înțeleagă logica răului infiltrat în viața sa și să
găsescă soluțiile Domnului.

Desigur ai nevoie de curaj, smerenie, onestitate
şi disponibilitate şi o credinţă corectă ca să îţi
mărturiseşti păcatele, însă folosul este imens
deoarece Domnul doreşte o mireasă descrisă
în Efeseni 5:27 ”ca să înfăţişeze înaintea
Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi
fără prihană.”

Și pentru că astfel de materiale pot să suscite
patimi nebănuite și vrășmășii nemeritate, vă
propun tuturor să rămânem la acceptarea
sintagmei împăciuitoare (chiar de nu vom fi
scutiți de oarecare consecințe) cum că putem
să rămânem într-un dezacord agreabil, cu
principiile care nu vizează direct mântuirea

”Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui
Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh”(2
Corinteni 13:14), se manifestă prin faptul că
Domnul nostru s-a întrupat ca să ne arate
cum să trăim, să ne fie model de vieţuire, apoi
s-a jertfit pentru noi, plătind în locul nostru
pentru păcatele noastre şi pentru a ne vindeca.
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”...El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile
noastre le-a luat asupra Lui,... El era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă
pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui
Suntem tămăduiţi.”(Isaia 53:4-5) în baza unor
astfel de promisiuni operează Dumnezeu, iar
pedagogia Vechiului Testament ne arată că
cel care păcătuia trebuia să îşi mărturisească
păcatul în mod concret, specific, iar mielul de
jertfă acoperea păcatul până a venit ”... Mielul
lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”(Ioan
1:29b) Practica mărturisirii păcatului, înaintea
lui Dumnezeu, a rămas aceeaşi schimbându-se
doar... Mielul de jertfă, care este acuma Isus
Hristos, cel care ”...a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră a tuturor... a fost chinuit şi
asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe
care-l duci la măcelărie...”(Isaia 53:6-7)
Un medic m-a întrebat odată: ”Nu-ţi este teamă
că încercând să vindeci oamenii, te poţi pomeni
luptând împotriva voii lui Dumnezeu? Dacă
voia lui Dumnezeu nu este vindecarea?” Nu mă
gândisem niciodată până atunci la aceasta, însă
cred că Duhul Domnului mi-a dat răspunsul pe
loc: ”Nu cred lucrul acesta pentru că am văzut că
Domnul Isus nu a refuzat niciodată vreun om care
a venit la El ca să fie vindecat. Pe de altă parte
gândeşte-te că tu ca medic te străduieşti câte 8
ore în fiecare zi să vindeci oamenii iar eu o fac
doar odată pe săptămână cam 4 ore şi deci aşa
zisul risc de a te împotrivi ”voii lui Dumnezeu” este
la mine mult mai redus! Sau crezi că vindecarea ar
putea fi vinovată doar când apelezi la credinţă şi
nu se aplică la tratamente medicale?”
Totuşi cred că boala poate fi atacată prin
toate mijloacele care ne stau la îndemână
şi nu trebuie să ne simţim niciodată
vinovaţi atunci când ne tratăm. Desigur
există şi riscul ca atunci când iei o
pastilă şi faci şi o rugăciune să crezi că...
”pastila a contat mai mult”, deoarece
firea trăieşte prin cele 5 simţuri.
Apoi dacă Domnul este interesat la
modul cel mai amănunţit de noi, chiar şi
de firul de păr din cap sau de vrabia care
cade (Matei 10:29-31), cum să nu fie interesat
de starea noastră de sănătate (1 Tesaloniceni
5:23) iar El doreşte vindecarea noastră
tridimensională.
Nu în ultimul rând mărturia vindecărilor
este evident spre slava lui Dumnezeu şi spre
înfrângerea lui Satan. ”Ei l-au biruit, prin
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii
lor...”( Apocalipsa 12:11) (vezi și Marcu 5:19)
”Hoţul (Satan) nu vine decât să fure, să junghie
şi să prăpădească.”(Ioan 10:10a) dar ”...Fiul lui
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
diavolului.”(1 Ioan 3:8b)
Trebuie să luptăm după îndemnul: ”Căci noi
n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui,
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui
veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în
locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura
lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua
cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi
biruit totul.”(Efeseni 6:12-13)
In concluzie, aşa cum am înţeles Scripturile,
Satan şi duhurile răutăţii care sunt în locurile
cereşti doresc să ne vatăme, să ne oprime, să ne
omoare chiar, iar Domnul Isus este pentru noi
şi doreşte să ne dea o viaţă din belşug. Domnul
să ne dea călăuzirea şi biruinţele de care avem
nevoie, spre slava Sa!

Din acest material vom alege două din cele 8 metafore existente în lucrare:

Călătoria omului

Începe cu întrebarea simplă: De ce li se pot
întâmpla lucruri rele oamenilor buni?
Deşi Dumnezeu este bun, ne iubeşte, El
este creatorul universului, şi Tatăl nostru cel
ceresc, şi de departe este cel mai puternic în
acest univers, totuşi se întâmplă lucruri rele.
Lucrurile rele se întâmplă datorită duşmăniei
lui Satan, care îl urăşte pe Dumnezeu şi pe
noi oamenii creaţi după chipul şi asemănarea
Lui. Cauza pentru care Satan poate să facă
să se întâmple lucruri rele, sunt drepturile pe
care i le dăm, noi oamenii, prin păcate. Vedem
traiectoria omului atât ca istorie a omenirii,
cât şi ca istorie personală.
Pornim de la recunoaşterea diferenţei dintre
PORUNCĂ şi LEGE aşa cum remarcăm acest
lucru la Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului.
Porunca poate fi călcată pe când Legea poate
fi doar experimentată! De exemplu, Porunca
a fost “să nu mănânci din Pomul Cunoştinţei
Binelui şi Răului” iar Legea, pe care au
experimentat-o a fost aceea a morţii, care a
intrat în om din clipa în care a mâncat.
Traiectoria fiecărui om este cercetată de
Dumnezeul cel bun al harului ca să ne fie
schimbată. Astfel Domnul doreşte să ne
abată din direcţia cu finalitatea iadului spre o
întoarcere la Dumnezeu prin recunoaşterea
lui Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, printr-o
naştere din nou, urmată de mântuire,
restaurare prin pocăinţă şi desăvârşirea
(Raiul) ca finalitate. Pe drumurile noastre am
semănat bune şi rele. Toate semănăturile
noastre dau efecte după soiul lor (adică
bune sau rele). Semănăturile rele îi dau acces
diavolului cu duhurile sale să ne atace.
Vestea cea bună este aceea că noi putem
să ne “plivim grădina” de cele rele prin
pocăinţă. Adică trebuie să ne judecăm
singuri păcatele cerându-ne iertare pentru
ele, în mod specific, numindu-le, fie că
sunt făcute înainte sau după convertirea
noastră la Domnul. Domnul nu ţine seama
de vremurile de neştiinţă pentru că, existând
legi spirituale concrete, acestea funcţionează
indiferent de cunoaşterea sau ignoranţa
noastră. Păcatele pe care ni le recunoaştem,
şi pentru care ne cerem iertare, Dumnezeu
ni le iartă şi le aruncă pe “fundul mării”. Dacă
nu facem acest lucru, adică nu ne pocăim
de păcatele noastre, Satan are dreptul să ne
atace tocmai pe baza acestora. De aceea se
spune în Apocalipsa că Satan nu oboseşte să
ne pârască înaintea lui Dumnezeu, fiind numit
şi pârâşul fraţilor, deoarece el îşi cere dreptul
legal de a ne chinui.

Principiul iertării

Cel mai mare obstacol în calea vindecării
este neiertarea.
Să presupunem că doi oameni erau într-o
încăierare pe stradă. Se putea vedea că
amândoi erau răniţi, însă poliţistul care sosi
la locul faptei îi legă pe amândoi şi-i duse
înaintea judecătorului, fără să ţină seama de
vinovăţia sau dreptatea vreunuia. Acuzaţia
poliţistului era una simplă, dar de netăgăduit:
cei doi încălcaseră ORDINEA PUBLICĂ, prin
încăierare. Încălcaseră atât “Codul manierelor
interumane” cât şi “Legea Statului”. Fiindcă
amândoi încălcaseră aceste legi, chiar dacă
unul mult mai mult decât celălalt, amândoi
au fost daţi pe mâna “chinuitorilor gardieni”,
în închisoare. Desigur fiecare avea de ispăşit
pedeapsa în mod diferenţiat, după gravitatea
faptei lui, dar chiar şi aşa, pe moment, păreau
că suferă aceleaşi chinuri.
Tot aşa este şi cu noi atunci când eşuăm în
a rezolva conflictele într-o manieră corectă,
după legile Domnului. Fiindcă fiecare din
părţi am greşit, Diavolul are dreptul legic
să intervină în vieţile noastre ca să ne
chinuie, atunci când primeşte încuviinţarea
de la Domnul. Domnul, fiind plin de milă,
ne acordă şansa pocăinţei şi poate amâna
sentinţa de judecată. Depinde însă de noi
dacă vrem cu adevărat să ne mărturisim
înaintea Lui păcatul şi să ne cerem iertare cu
pocăinţă.
1.

2.

3.

Primul pas este acordarea iertării
necondiţionate. Trebuie să acordăm
iertarea noastră celui care ne-a
nedreptăţit, nu pentru că merită, ci
pentru că aceasta este condiţia legic
impusă de Dumnezeu pentru iertarea
noastră: numai dăruind iertare poţi să
dobândeşti iertare. Rezultatul: aceasta
ne aduce posibilitatea dezlegării de
legăturile nedumnezeieşti cu cel cu
care am avut conflictul.
Al doilea pas este acela al mărturisirii,
înaintea Domnului, a păcatelor
personale. Rezultatul: aceasta ne aduce
posibilitatea dezlegării de “vrăjmaş”,
de duhurile chinuitoare, precum şi
dreptul alungării lor.
Al treilea pas este cel al împăcării, în
care încercăm să-l salvăm pe celălalt
om, rămas sub legăturile celui rău.
Rezultatul: reconcilierea şi salvarea
adusă celuilalt om, creat şi el după
chipul şi asemănarea cu Domnul.

Iertarea trebuie să fie acordată la nivel de:
RAŢIUNE, VOINŢĂ şi EMOŢII.
Raţional înţelegem că acordarea
necondiţionată a iertării este o poruncă a lui
Dumnezeu; El e judecătorul.
Voinţa ne-o manifestăm prin rostirea cu
gura că am acordat iertarea.
Emoţiile
1.

trebuiesc identificate şi comunicate
Domnului, sau deşertate înaintea
Domnului, ca El să poată turna apoi, în
“cupa goală” a emoţiilor noastre, acea
“pace care întrece orice pricepere”.

2.

Un al doilea efect al acestei descărcări
emoţionale înaintea Lui este acela de a
face efectiv din Domnul cel mai intim
prieten, pentru că această comunicare
a emoţiilor este cea mai intimă formă de
comunicare (pe lângă cea superficială a
saluturilor şi apoi a schimburilor de idei).
Emoţiile sunt ca şi mana: bune pentru
o singură zi; a doua zi (se împute şi face
viermi!) devine hrana demonicului, de
aceea ni se cere “să nu apună soarele
peste mânia voastră”. Dacă nu ne
descărcăm emoţional atunci va apare
cu uşurinţă tulburarea atunci când ne
întâlnim sau ne amintim de persoana cu
care am avut conflictul.

In concluzie: Dumnezeu este bun,
atotputernic, plin de dragoste şi protectiv.
Satan este vrăşmaş a lui Dumnezeu şi al
omului precum şi ispititor şi atacator.
Omul, prin semănăturile lui rele, prin păcate,
iese de sub protecţia lui Dumnezeu în
anumite domenii şi dă drepturi atacurilor
celui rău să se desfăşoare. Să nu uităm că
există o lege a “semănatului şi recoltatului”
care se aplică vieţilor noastre chiar şi
generaţional! (vezi “Cele 10 porunci” )
Vestea bună este că prin mărturisirea
păcatelor putem fi restauraţi și transformați!

Comandă PACHETUL S.O.S.
•
•
•
•
•
•
•

De ce li se pot întâmpla lucruri rele chiar și
oamenilor buni?
Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze?
Putem fi afectați de păcatele strămoșilor?
Poate fi un creștin demonizat?
Unde poate fi afectat omul?
De ce anumite persoane nu sunt vindecate?
Care este cel mai mare obstacol în calea
vindecării?

www.alfaomega.tv/librarie
www.inhimministry.com
”Pachetul S.O.S.” are
o denumire profetică
deoarece poate fi un fel de
colac de salvare pentru cel
care striga S.O.S. (Save Our
Souls! – Salvați Sufletele
Noastre! Și de bună seamă
oamenii care strigă astfel nu
se gândesc doar la suflet, ci
la salvarea lor deplină).
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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“Dacă poporul Meu peste care este
chemat Numele Meu se va smeri,
se va ruga, şi va căuta Fața Mea şi
se va abate de la căile lui rele - îl
voi asculta din ceruri, îi voi ierta
păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. (2
Cronici 7:14)

A

cesta e versetul cheie sub care
a pornit Reţeaua Naţională
de Rugăciune pentru România la 1
septembrie 2001. Viziunea era la acea vreme
mobilizarea creștinilor la rugăciune 24/7, biserici
întregi fiind angrenate în acest lanț de rugăciune și post,
fiecare biserică având o zi anume din lună în care postea și se ruga pe
baza punctelor de rugăciune specifice lunii respective.

Un factor important al unității este și chemarea ca în FIECARE zi de
VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru
România, pentru trezire, pentru protecția, siguranța și stabilitatea
țării.
Sunați din trâmbiță în Sion! (Ioel 2). Cred că suntem în pragul
unor mari transformări în națiunea noastră și haideți să nu obosim
în a crede, în a ne ruga, în a proclama promisiunile Domnului pentru
România, în a chema Numele Domnului peste țara noastră. E timpul
unei mobilizări masive în rugăciune strategică pentru trezirea
României, - pentru orașe, pentru familii, pentru tânăra generaţie,
pentru stabilitate pe toate planurile, pentru pacea și protecţia ţării,
pentru împlinirea promisiunilor Domnului pentru România.
Dacă nu ești parte din această rețea, înscrie-te acum! Fii și tu un agent
al trezirii, un făuritor de istorie - în post și rugăciune pentru țară.

Așa au fost începuturile. Acum, mișcările de rugăciune din România
s-au multiplicat și s-au diversificat în forme, și cred că ceea ce vedem
acum se datorează și rugăciunilor făcute de sfinții Domnului care au
stat în credincioșie în rugăciune pentru țară atâția ani și prin Rețeaua
de Rugăciune pentru România. La 1 septembrie 2013 se împlinesc 12
ani de când Domnul a inițiat această Rețea prin slujitorii Lui.

Înscrie-te pe site-ul www.prayernet.ro pentru a primi punctele
de rugăciune prin email sau sună la 0256.284.913 pentru a ne
comunica adresa ta, și îți vom trimite punctele de rugăciune prin
poștă. Informații proaspete, resurse, provocări la rugăciune, găsiți
zilnic pe pagina de facebook a lucrării:
www.facebook.com/reteauaderugaciunepentruromania

Creștinii implicați în Rețeaua de rugăciune pentru România se roagă
acum în baza punctelor de rugăciune transmise în fiecare lună. Prin
aceste puncte de rugăciune se crează unitate și se ridică rugăciuni
în acord indiferent de locul unde sunt mijlocitorii. Mulți le folosesc
în grupe de casă, în grupe de părtășie. Important este să fie cât mai
mulți care se ridică la rugăciune pentru țară, indiferent de momentul
sau contextul în care se roagă. România are nevoie de Dumnezeu!
Dar e nevoie să ne unim! Iar efectele acestei unităţi se răsfrâng ca un
val de binecuvântare peste biserici şi peste ţară.

Fie ca Domnul Păcii să facă să lumineze Fața Lui peste România!

Mirela Peţan

Coordonator
Reţeaua de Rugăciune pentru România
www.prayernet.ro

Pe zidurile tale...

de la ora 18 până a doua zi la ora 19 și după
o strajă de felul acesta, vine rândul din nou
la aproximativ 3 luni, deoarece sunt mai
Lanț de post și rugăciune al mișcării Străjerii multe persoane implicate. Sunt câteva cauze
de rugăciune pe care le aducem înaintea
de Nicu scutariu
Domnului și anume: milă și îndurare din
Pe zidurile tale, Ierusalime
partea lui Dumnezeu Tatăl pentru națiunea noastră, frică de
Dumnezeu peste țară (pentru că la baza tuturor păcatelor este
(Românie), am pus niște străjeri,
lipsa fricii de Domnul), trezire spirituală în biserica din România
care nu vor tăcea niciodată, nici zi,
și peste întreaga țară, cerem Domnului să ne ajute pe noi și
nici noapte! Voi care aduceți aminte
copiii noștri să rămânem în picioare până la capăt indiferent de
Domnului de el, nu vă odihniți deloc!
vremurile care vin, să fim o generație curată și fără compromis,
Și nu-I dați răgaz, până nu va așeza din
ne rugăm de asemenea pentru protecția granițelor țării,
nou Ierusalimul (România) și-l (și-o) va face o mijlocim înaintea Domnului împotriva calamităților și anumite
cauze zonale sau periodice (alegeri locale, prezidențiale, etc).
laudă pe pământ. Isaia 62:6,7

Î

n luna Septembrie a anului 2011, la întâlnirea Străjerilor de la
Băile Felix, Domnul nostru Isus Hristos ne-a făcut o chemare:
să creăm un lanț de post și rugăciune național în care să
se implice cei care au o relație bună cu Domnul nostru și
cu semenii, au ungere de mijlocire și au pe inimă trezirea
spirituală a națiunii române, iar acest lanț de post să țină
până la venirea Lui. Din data de 15 septembrie 2011 acest
lanț de post a început cu ajutorul Lui, în fiecare zi fiind în post
și rugăciune una sau mai multe persoane pentru țara noastră,
el merge în continuare și suntem „toți ca unul” în rugăciunile
și cererile noastre. În acest lanț de post sunt implicați tineri
și bătrâni, pastori, lucrători și oameni fără o slujbă vizibilă în
biserică, bogați și săraci, frați și surori din mai multe confesiuni
care au același gând și dorință: restaurarea și ridicarea României
din punct de vedere spiritual.
Pentru că este un lanț de post și mulți din frați și surori nu se
cunosc între ei, el se desfășoară în felul următor. Se începe postul
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Această lucrare de post și mijlocire este o lucrare care nu iese
în evidență și nu izbește ochiul, ea este în taină, la sfat cu
Dumnezeu și de mare importanță în ochii Lui. Ea se bazează și pe
versetul din Ezechiel 22:30 în care se caută un om care să înalțe
un zid și să stea în spărtură pentru țară ca să nu fie nimicită.
Ești tu acel om de care e nevoie? Dacă da, te poți înscrie în acest
lanț la numărul de telefon 0761-327188 - persoană de contact
Nicolae Scutariu. „Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se

stingă deloc.” Levitic 6:13

„După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui
David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa
din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca
şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu…” ~
Faptele apostolilor 15:16-17

MIR

sau Maratonul de Închinare şi Rugăciune este o
manifestare spirituală inspirată de Dumnezeu în
primăvara anului 2009 şi binecuvântată de El deatunci încoace, cu continuitate şi roade spirituale.
Viziunea acestei lucrări a fost plantată simultan de Duhul Sfânt
în inimile mai multor lideri de închinare de diverse confesiuni
din Bucureşti. Este vorba despre un timp de laudă, închinare şi
rugăciune interconfesională, timp structurat în “străji” de una sau
două ore de muzică şi rugăciune. L-am numit “maraton” datorită
duratei, resurselor, energiei spirituale şi fizice, precum şi
devotamentului pe care le presupune. În cadrul său sunt
bineveniţi să slujească lui Dumnezeu şi trupului lui
Hristos, toţi cei care au încredinţarea şi confirmarea că
sunt închinători adevăraţi: echipe de închinare ale
bisericilor bucureştene sau din provincie, muzicieni
individuali, precum şi pastori, lideri şi oameni ai
rugăciunii.
După câteva luni de posturi şi rugăciuni pentru
călăuzire, precum şi multe întâlniri organizatorice,
primul maraton s-a desfăşurat pe 3 octombrie 2009.
Tematica rugăciunilor şi cântărilor a fost inspirată de
versetul Faptele apostolilor 15:16-17, verset care a
fost adoptat de MIR ca motto al acestei manifestări
spirituale. Uşile bisericii gazdă au fost deschise 14
ore în loc de 12, aşa cum fusese plănuit iniţial. Toţi
cei care au participat, atât slujitorii cât şi audienţa,
au mărturisit ulterior prezenţa copleşitoare a lui
Dumnezeu şi trăirea unui timp de cercetare profundă
şi a unor experienţe spirituale deosebite pe parcursul
maratonului.
În continuare, Dumnezeu ne-a dat favoare şi călăuzire
pentru organizarea maratonului cu o frecvenţă
aproape lunară, de regulă în penultima sâmbătă a
lunii. Locaţia este schimbată prin rotaţie, la toate
bisericile bucureştene implicate. Fiecare maraton are
o tematică inspirată din Scriptură şi este pregătit nu
doar din punct de vedere organizatoric, ci şi printrun lanţ de post şi rugăciune. Prin harul Domnului,
în luna iunie a acestui an, am reuşit să organizăm o
manifestare spirituală pe care am numit-o “Cortul
de rugăciune” – practic, în fiecare zi a săptămânii
24-29 iunie, timp de 4-5 ore zilnic, biserica Bob de
Muştar a fost deschisă pentru închinare şi rugăciune
liberă. Şi acest lucru se va întâmpla din nou, sperăm
cu regularitate începând din septembrie – adică,
toată penultima săptămână a fiecărei luni vom avea
acest “Cort de rugăciune” care se va încheia cu deja
tradiţionalul nostru maraton.

Caracteristicile cele mai apreciate de către participanţi sunt: o unitate
vizibilă a Duhului Sfânt, lipsa oricărei concurenţe teologice sau
confesionale în rândul slujitorilor şi/sau al participanţilor, şi o libertate
de exprimare unică din punct de vedere spiritual. Ceea ce uimeşte
şi mai mult este faptul că MIR nu este o mişcare sau lucrare prin care
Domnul se adresează doar tinerilor creştini, ci şi celorlalte generaţii,
fără deosebire.
Acest gen de manifestare spirituală ne-a fost inspirat de tot ceea ce
face Dumnezeu, de 11 ani incoace, la IHoP în Kansas City, USA —
www.ihop.org Pe parcurs, Duhul Sfânt ne-a favorizat contactul şi
colaborarea cu slujitorii de la BHoP (Bazna House of Prayer - Casa de
rugăciune Bazna, judeţul Sibiu), cu care am legat o prietenie strânsă
şi am organizat în capitală şi-n Timişoara, conferinţe cu tematica
închinării necurmate, precum şi restaurarea Cortului lui David în
contextul vredniciei de netăgăduit a Mielului Divin, Domnul Isus
Hristos.

Dorinţa şi
rugăciunea
noastră este ca
un număr cât mai
mare de biserici
locale să preia
această viziune
şi să participe
la această
lucrare prin
care dorim ca
toate mădularele
trupului lui
Hristos, deşi
diferite, să
se unească în
dorinţa de a sluji
şi a se închina lui
Dumnezeu în duh
şi-n adevăr.

Dorinţa şi rugăciunea noastră este ca un număr cât mai
mare de biserici locale să preia această viziune şi să
participe la această lucrare prin care dorim ca toate
mădularele trupului lui Hristos, deşi diferite, să
se unească în dorinţa de a sluji şi a se închina lui
Dumnezeu în duh şi-n adevăr. Şi dorim o casă
comună de rugăciune non-stop în Bucureşti
(24/7) – avem deja în vedere şi susţinute cu
post şi rugăciune, două locuri în care credem că
Dumnezeu va împlini această viziune. Căutăm şi
aşteptăm călăuzirea Duhului Sfânt pentru alegerea
finală.
Mai multe informaţii, noutăţi, precum şi posibilitatea
de a ne contacta, le găsiţi pe:
Website-ul www.mir-romania.ro
E-mail: mirbucuresti@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/MIRROMANIA/120135634685719?ref=hl
Picasa: http://picasaweb.google.com/mirbucuresti

HAR şi PACE în numele Domnului Isus
Hristos!
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 07 octombrie

MARȚI 08 octombrie

MIERCURI 09 octombrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Aventurierii creației Program pentru
copii 10:00 De ce Israel (r) Documentar 10:30
Mari ispravi (r) Documentar 11:00 Program
religios (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Istoria creștinismului (r)
Documentar 14:00 Documentar (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Aventurierii creaţiei (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin
TV 18:00 Actualitatea profeției biblice (r)

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Dumnezeu este
Evanghelia (cu John Piper) Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Atelierul lui Newton Program pentru copii
10:00 Școala Isahar Program străin 11:00 Lovitură cu efect (r) Film artistic 13:00 Minunile
creației lui Dumnezeu (r) Documentar 14:00
Luna și dincolo de ea (r) Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Atelierul lui
Newton (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru minorități
etnice (r) Program străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 18:00 Dumnezeu este Evanghelia (cu
John Piper) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r) Semiar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Atelierul lui Newton Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) în lb. maghiara 10:30
Misiunea John Militaru Program religios 11:00
Salvându-l pe Winston (r) Film artistic 12:00
Ora tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00
Școala de echipare pentru slujire (r) Seminar
biblic 14:00 Mama York (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Talk-show 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Atelierul
lui Newton (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu
Program religios străin 17:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) (r) Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Lovitură cu efect Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Minunile creației lui Dumnezeu
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Luna și dincolo de ea Documentar

19:00 Salvându-l pe Winston Film artistic
20:30 Ora tinerilor Program pentru 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 Mama York Documentar

19:00 Lovitură
cu efect Film
artistic

Apostolul Petru și
Cina cea de Taină
film artistic
vineri, 11 octombrie, ora 19:00
Filmul ne relatează povestirea biblică a
ultimei cine, așa cum a fost ea percepută
de apostolii Domnului Isus. În Roma
anului 67, doi gardieni de la închisoarea
Mamertine iau în custodie un infractor
faimos. El este Simon Petru din Galileea,
apostol, ucenic și prieten al lui Isus,
numit și Hristos. Condamnat la moarte,
bătrânul Petru rememorează toate
evenimentele din viața lui, de când era
un simplu pescar si până când a devenit
una dintre figurile cele mai curajoase ale
creștinismului.

19:00 Străzile îndurării Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Povestea lui Hunter Tylo Documentar

19:00 Salvându-l
pe Winston Film
artistic

17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu
Joyce Meyer)
Program religios
străin

Decupaj din Realitate
miercuri de la ora 20:30

JOI 10 octombrie

VINERI 11 octombrie

SÂMBĂTĂ 12 octombrie

DUMINICĂ 13 octombrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui Newton Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 10:30 O ușă deschisă
pentru tine Program religios 11:00 Străzile
îndurării Film artistic 13:00 Decupaj din
realitate Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia Talk-show 14:00 Povestea
lui Hunter Tylo Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program religios străin 17:30
Misiunea John Militaru (r) Program religios
18:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 (r) Talk-show 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Adevăr și libertate Seminar biblic
08:30 Romani 12:9 Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Atelierul lui
Newton Program pentru copii 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
10:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 11:00 Punct
central (r) Film artistic 12:30 Program religios (r)
13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și Biblia Documentar 14:30
Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Atelierul lui Newton (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar
(r) Program străin 18:00 Adevăr și libertate (r)
Seminar biblic 18:30 Romani 12:9 (r) Seminar

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
01:30 Romani 12 (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Cafeneaua cu povești 10:00
Program pentru copii 10:30 Rugul Aprins (r)
11:30 Apostolul Petru și Cina cea de Taină
(r) Film artistic 13:30 InTouch (cu Charles
Stanley) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30
Dincolo de bariere (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Mari isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos
pentru Moldova Program religios 08:00 Mesagerul (r) Program religios străin 08:30 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program religios străin
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Eroii luminii – Gladys Aylward Program pentru
copii 10:00 Program religios Documentar 11:00
Program religios Program pentru tineri 11:30
Conferință pentru tineri (r) Program pentru tineri
12:30 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
13:00 Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30 Eroii luminii (r) Program pentru copii

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

19:00 Apostolul Petru și Cina cea de Taină

televiziunii

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

biblic

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 Program de misiune Program religios
23:00 Roagă-te Film artistic

16:00 Conferință pentru tineri Program pentru
tineri

17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
16:00 Rugul aprins Program religios
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
Program religios străin
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
18:30 Mesagerul Program religios străin
televiziunii
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
18:00 Creştinismul în Africa Documentar
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Samuel Morris – Africanul misionar
în America de Nord Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
22:30 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:30 Pasiune pură Program despre problemele sexualității
sexualității

14:00 Povestea
lui Hunter Tylo
Documentar
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10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) Program
religios străin

17:30 Mapamond creștin
Știri

18:00 Creştinismul în Africa
Documentar

IOAN MARINI
Un ostaș al Domnului, om al
rugăciunii şi postului

U

n adevărat credincios întotdeauna este pe
recepţie cu cerul. Orice clipă de răgaz e
prilejul unei conectări cu izvorul puterii ce se află
în Duhul Sfânt. Învăţătorul Ioan Marini a ajuns
la treapta binecuvântată în care făcea din toate o rugăciune de cerere,
de mulţumire către Dumnezeu, de preamărire a Lui. O mare parte din
timpul acestui trăitor al lui Hristos era dedicat rugăciunii.
La Săsciori, în casa părintească, în „camera dinainte“, acolo era masa lui
de lucru şi „altarul“ de jertfă. Seara, când era vreme bună, mergea pe
malul râului Sebeş din care pornea o coastă cu brazi. Acolo, într-un loc
ferit, lângă o stâncă vegheată de lumânările verzi ale brazilor, rămânea
în rugăciune până în zori. Rugăciunea acestui om al lui Dumnezeu era
un adevărat dialog în care sufletul se revărsa în suspine, în lacrimi şi în
strigăte de durere sau de bucurie.
Mulţi dintre cei care l-au găzduit mărturisesc lucruri
uimitoare. Petrecea ore întregi pe genunchi, la rugăciune,
deşi era atât de slăbit trupeşte iar genunchii aveau
bătături uneori dureroase. Ai casei se culcau, dar el,
deşi promitea să facă acelaşi lucru nu peste mult timp,
rămânea până dimineaţa în rugăciune.
O surioară din Sâmbăteni, jud. Arad, relatează o astfel de
întâmplare petrecută chiar în casa ei: „…După terminarea adunării de
seară, mama l-a invitat pe fratele Marini să se odihnească peste noapte
la noi. Ajunşi acasă, mama îl pusese la masa încărcată cu tot felul de
bucate. El însă preferă puţin lapte. Apoi i-a desfăcut patul să se culce şi
l-a lăsat singur.
L-am văzut cum s-a aşezat pe genunchi. Era noaptea, pe la ora 01:00.
Când mama s-a trezit, dimineaţa, a văzut în camera fratelui învăţător
tot lumină. Credea că a uitat s-o stingă. A deschis uşa încet, dar când
a aruncat privirea el era tot pe genunchi, iar cana cu lapte neatinsă.
Ochii îi erau plini de lacrimi. Mama a închis uşa, ferindu-se să facă vreun
zgomot. Peste puţin timp oaspetele şi-a luat geamantanul şi a plecat la
tramvai“.
Fratele David Bălăuţă, un alt mare urmaş trăitor, din judeţul Bacău,
îşi aminteşte despre fratele Marini: „…Era un om cu totul deosebit în
rugăciune. Se scula noaptea de lângă fraţi şi se furişa, pe unde putea,
pentru a se ruga. La Corna, lângă Arad, unde am mers împreună cu alţi
fraţi, luni dimineaţa când sătenii mergeau la coasă, l-am văzut şi l-am
auzit pe fratele Marini în grădina unui frate rugându-se cu plânset mare.
Fratele cu grădina mi-a spus că s-a rugat acolo toată noaptea aceea…“
Dar multe lucruri în această privinţă ni le poate spune familia fratelui
Ioan Fulea din Sibiu, în casa căruia fratele Marini se simţea, într-un
anumit fel, ca la el acasă. Fratele Ioan ne mărturisea adeseori despre
felul cum se ruga şi cum scria învăţătorul Marini: „Era atât de discret,
atât de delicat în toate, încât, uneori, aveai impresia că prin odaie
se mişcă un suflet nu un trup. Ne-am obişnuit cu tabieturile lui
duhovniceşti şi ne sileam să i le respectăm cât mai mult posibil.
Aşa am învăţat ce înseamnă rugăciunea pentru hrana zilnică a
sufletului; cum poţi să vorbeşti fără să te foloseşti de cuvinte; cum
o privire sau un gest spun mai mult decât orice cuvânt. Pentru
adunarea din Sibiu şi pentru împrejurimile oraşului, prezenţa
fratelui Marini era o adevărată binecuvântare“.
Se spune că intra în curţile fraţilor şi câinii cei mai răi nu-l muşcau,
nici nu-l lătrau, gudurându-se pe lângă el. Le vorbea ca unor
prieteni şi ei îl înţelegeau, mai mult decât unii oameni.
Înainte de adunări sau în timpul adunărilor dispărea. Ajungea întrun loc retras unde se ruga pentru pregătirea adunării şi pentru cei
care vor participa la ea și pentru cei care vor lua cuvântul. Erau
lacrimi şi har şi abia mult mai târziu fraţii şi-au dat seama ce rost
aveau aceste dispariţii ale învăţătorului lor drag.

O soră sărăcuţă din Săsciori, văduvă şi cu câţiva copii s-a îmbolnăvit
şi a trebuit să fie transportată de urgenţă la spitalul din Alba-Iulia. O
însoţeau băiatul mai mare, un frate ostaş şi învăţătorul Marini. Când
au ajuns acolo, medicul de gardă le spunea că nu mai sunt locuri.
Băiatul plângea, fratele încerca să intervină pe lângă medic. Între timp,
pe neobservate, învăţătorul Marini plecase de acolo. Deodată faţa
medicului s-a schimbat, cuvântul lui a devenit mai blând: „Aveţi răbdare,
mă duc să caut un pat liber.“ Când fratele Marini a revenit, sora era deja
internată iar dimineaţa a şi intrat în operaţie…
			
Cred că s-ar putea scrie o carte întreagă, dacă s-ar culege toate aceste
întâmplări... Iată câteva gânduri despre felul cum înţelegea
rugăciunea acest om al lui Dumnezeu: În rugăciune trebuie
să ne deschidem larg inima înaintea Domnului şi să ne-o
revărsăm fără nici o reţinere. Duhul Sfânt este Acela Care
ne face legătura cu Dumnezeu. El ne menţine în starea
de legătură cu cerul, mijlocind „cu suspine negrăite“.
În rugăciune să-i spunem Domnului toate
nevoile noastre, toate îngrijorările noastre
şi tot ce ne apasă pe suflet (…). A te
ruga înseamnă a ţine sufletul mereu
deschis înaintea Domnului, pentru a
putea fi umplut de harul, binecuvântarea
şi puterea Lui. A te ruga înseamnă a intra
într-o aşa unire cu Dumnezeu, încât puterea Lui,
ca un curent electric, să poată ajunge până la noi,
fără pierderi şi fără întrerupere. A te ruga înseamnă a aştepta
totul de la Dumnezeu şi numai de la El, pentru că orice ni
se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se
de la Părintele luminilor, în care nu este nici schimbare nici
umbră de mutare (Iacov 1, 17).
După ce te-ai rugat să nu întrerupi legătura pe care ai
avut-o cu Dumnezeu în rugăciune. Să nu te scoli imediat
de la rugăciune, ci să stai să aştepţi ce are să-ţi spună
Dumnezeu, să aştepţi şi răspuns la rugăciune. Stând pe
genunchi, poţi să intri în dialog cu Mântuitorul, să te
sfătuieşti cu El, simţindu-L parcă, în faţa ta. Să nu ceri
de la Dumnezeu decât ceea ce te ajută să-L slujeşti mai
bine şi să-L iubeşti mai mult. Lepădat de tine însuţi,
având inima şi gândul spălate de orice dorinţă lumească,
necerând nimic în numele tău, simţi că rugăciunea te
poartă pe aripi iar când revii pe pământ îţi dai seama că
ea ţi-a fost ascultată.
Vă rugaţi voi în fiecare zi? Cât timp daţi Domnului,
dimineaţa, pentru rugăciune, atâta putere aveţi peste
zi. Sunt unii fraţi care, dacă s-au rugat o oră pe zi, cred
că s-au rugat destul. Alţii se roagă mai puţin: o jumătate
de oră, alţii un sfert de oră, alţii zece minute sau chiar
mai puţin. Dacă nu puteţi da Domnului mai mult timp
pentru rugăciune, şi acestea-s bune, dar să ne silim să
fim sinceri şi desprinşi de pământ, măcar în puţinul
timp cât El ne-a primit în faţa tronului Său de har şi
îndurare.
Mă cutremur când spun aceste lucruri. Vai, ce puţin
am lăsat să dăm Domnului, când El a dat totul
pentru noi şi mântuirea noastră! A dat mult, mult
mai mult! De aceea strig cu toată puterea sufletului
meu: „Să dăm lui Dumnezeu cât mai mult timp din
viaţa noastră. Cu cât ne rugăm, cu atât şi suntem“.

Material pus la
dispoziţie de Victor Oţet
Adunarea Ortodoxă
Oastea Domnului
Baia-Mare
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premieră

PROGRAM TV
LUNI 14 octombrie

MARȚI 15 octombrie

MIERCURI 16 octombrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Aventurierii creației Program pentru
copii 10:00 De ce Israel Documentar 10:30
Mari ispravi Documentar 11:00 Program religios
12:30 Ospăț cu mană Program religios străin
13:00 Istoria creștinismului Documentar
14:00 Documentar 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Adevăruri biblice
pentru copii (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin
TV 18:00 Actualitatea profeției biblice 3

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) în lb. maghiara Program străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Dumnezeu
este Evanghelia (cu John Piper) Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Lecții tari Program pentru copii 10:00
Școala Isahar Program religios 11:00 Când
vine dimineața (r) Film artistic 13:00 Ce este
viața? (r) Documentar 14:00 Mințile strălucite
de la NASA (r) Documentar 14:30 Club 700
Magazin TV 15:00 Casa zburătoare (r) Desene
animate 15:30 Lecții tari (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice Program străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Dumnezeu este
Evanghelia (cu John Piper) Seminar biblic

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r) Etică
în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Lecții tari Program pentru
copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară 10:30 Misiunea
John Militaru Program religios 11:00 Imaginea
din oglindă (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor
(r) Program pentru tineri 13:00 Școala de
echipare pentru slujire (r) Seminar biblic
14:00 Templul lui Irod (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Talk-show 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lecții
tari (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program
religios străin 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 18:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r)

Seminar biblic

19:00 Când vine dimineața Film artistic
20:00 Veșnicia ascunsă în tărână Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce este viața? Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Mințile strălucite de la NASA Documentar

19:00 Imaginea din oglindă Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire

Nici o familie nu este lipsită de
speranță! După moartea tragică a
soțului ei, Mary Walker se confruntă
cu o depresie puternică, gânduri de
sinucidere și prin urmare pierderea
custodiei celor doi băieți. Cu ajutorul unui consilier creștin plin de
bunătate, Mary își recâștigă credința,
experimentează vindecarea interioară
și găsește puterea să lupte pentru a
recâștiga custodia fiilor săi. Inspirat de
o poveste adevărată.

19:00 Codul Omega 1 Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

23:30 Templul lui Irod Documentar

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Mărturia Juliei Miller 1 Documentar

19:00 Imaginea
din oglindă Film
artistic

19:00 Codul
Omega 1 Film
artistic

Bucură-te de fiecare zi
miercuri de la ora 17:30

JOI 17 octombrie

VINERI 18 octombrie

SÂMBĂTĂ 19 octombrie

DUMINICĂ 20 octombrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Lecții
tari Program pentru copii 10:00 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 10:30 O ușă deschisă pentru tine
Program religios 11:00 Codul Omega 1 (r) Film
artistic 13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Mărturia Juliei Miller 1 (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Lecții tari (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice Program
religios străin 17:30 Misiunea John Militaru
Program religios 18:00 Program pentru femei

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) Mărturie
01:00 Program pentru femei (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Club
700 Talk-show 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Adevăr și libertate Seminar biblic 08:30
Romani 12:10 Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Lecții tari
Program pentru copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 11:00 Codul Omega 2 (r)
Film artistic 12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa
Omega în obiectiv (r) Din culisele televiziunii
13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00
Israel și Biblia Documentar 14:30 Gaithers
și prietenii (r) Program muzical 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Lecții tari
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Scoala Isahar (r) Program religios străin
18:00 Adevăr și libertate (r) Seminar biblic
18:30 Pentru dragoste Film artistic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
01:30 Romani 12 (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
InTouch (cu Charles Stanley) 03:30 Worship
Muzică 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
Muzică 08:00 Alfa Omega în obiectiv (r)
08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 09:00 Casa zburătoare 09:30
Gașca din Sugar Creek 10:30 Rugul Aprins
(r) 11:30 Pentru dragoste (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 13:30 Documentar 14:00
Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de
bariere (r) 15:00 Casa zburătoare (r) 15:30
Cafeneaua cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru
Moldova Program religios 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program religios
străin 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
Program religios străin 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Eroii luminii – Samuel
Morris Program pentru copii 10:00 Program religios 11:30 Conferință pentru tineri (r) Program
pentru tineri 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Program religios 14:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Scara lui Iacov (r)

Seminar biblic

19:00 Codul Omega 2 Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele

20:00 Emisiune specială Dăruiește lumina

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața în direct
Talk-show

23:00 Dincolo de bariere

23:00 Roagă-te 2 Film artistic

19:00 Codul
Omega 2 Film
artistic

18

film artistic
vineri, 18 octombrie, ora 18:30

Seminar biblic

Seminar biblic

19:00 Când vine
dimineața Film
artistic

Pentru dragoste
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09:30 Lecții tari
Program pentru
copii

16:00 Conferință pentru tineri Program pentru
tineri

17:00 Program de misiune (r) Program religios Program pentru copii
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
16:00 Rugul aprins Program religios
Program religios străin
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
Program religios străin

televiziunii

19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:30 De ce Israel Talk-show
20:00 Mari isprăvi 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 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

18:00 Mănăstiri Documentar
19:00 Despre miracole Documentar
20:00 Charles Spurgeon Predicatorul
poporului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre proble-

sexualității

mele sexualității

09:30 Gașca
din Sugar Creek
Program pentru
copii

20:00 Charles
Spurgeon Predicatorul poporului Documentar

premieră

PROGRAM TV
LUNI 21 octombrie

MARȚI 22 octombrie

MIERCURI 23 octombrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Lecții tari Program pentru copii 10:00
De ce Israel Documentar 10:30 Mari ispravi
Documentar 11:00 Program religios 12:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00
Istoria creștinismului (r) Documentar 14:00
Documentar (r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Lecții tari (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Actualitatea profeției biblice

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiara Program străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Etică în afaceri
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Gus Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
(r) Program religios străin 11:00 Acesta sunt eu
(r) Film artistic 13:00 Dinamica pământului (r)
Documentar 14:00 Comori ascunse (r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Gus
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 18:00 Etică în

(r) Seminar biblic

afaceri (r)

19:00 Acesta sunt eu Film artistic
20:00 Debarcarea Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dinamica pământului Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Comori ascunse Documentar

19:00 Pentru glorie Film artistic
20:30 Ora tinerilor
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Dumnezeu este Evanghelia (r) Etică
în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene
animate 09:30 Gus Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiară 10:30 Misiunea John Militaru
Program religios 11:00 Pentru glorie (r) Film
artistic 12:30 Ora tinerilor (r) Program pentru
tineri 13:00 Școala de echipare pentru
slujire (r) Seminar biblic 14:00 Templul Cerului
(r) Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r)
Din actualitate 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Gus (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) (r) Seminar biblic

20:00 Debarcarea Film artistic

Seminar biblic

23:30 Templul Cerului Documentar

19:00 Inimi schimbate Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Taken by grace
film artistic
vineri, 25 octombrie ora 19:00
În noaptea în care este eliberat din
închisoare, Lucas Blackstone pornește
direct spre orașul Trinity să îl găsească
pe bărbatul care este responsabil de
moartea fiului său. Înarmat și cu o
conștiință încărcată, Lucas îi rapește
pe Shawn Everett și soția lui Carrie și îi
ia ostatici. În drumul lor înspre Trinity,
Lucas află despre problemele din
căsnicia celor doi soți și pune la îndoială abilitatea lor de a-și reconstrui
căsnicia, prin credința în Dumnezeu.
Dar Lucas nu are nici un interes
pentru mariajul celor doi, până când
descoperă un adevăr tulburator.

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Mărturia Juliei Miller 2 Documentar

19:00 Pentru
glorie Film
artistic

Alfa Omega
în Obiectiv

19:00 Inimi
schimbate Film
artistic

joi de la ora 20:30

JOI 24 octombrie

VINERI 25 octombrie

SÂMBĂTĂ 26 octombrie

DUMINICĂ 27 octombrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon)(r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Gus Program pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios străin
10:30 O ușă deschisă pentru tine Program
religios 11:00 Inimi schimbate (r) Film artistic
13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Mărturia Juliei Miller 2 (r)
Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r)
Program religios străin 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Gus (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 17:30 Misiunea
John Militaru (r) Program religios 18:00 Pro-

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Club 700 Talk-show 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Fundamentele credinței (cu Peter
Horrobin) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Gus Program pentru
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) Program religios străin 10:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 11:00 Moment ulterior 2 (r) Film artistic
12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:30
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și
Biblia Documentar 14:30 Gaithers și prietenii
(r) Program muzical 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Gus (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar
Program religios străin 18:00 Fundamentele
credinței (cu Peter Horrobin) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Fundamentele credinţei
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 InTouch (cu Charles Stanley) Program
religios străin 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
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) 09:00 Cartea Cărților 09:30 Gașca
din Sugar Creek 10:30 Rugul Aprins 11:30
Taken by grace (r) Film artistic 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și
reflecții (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30
Dincolo de bariere (r) Program religios 15:00
Cartea Cărților (r) 15:30 Program pentru copii
16:00 Conferință pentru tineri Program pentru

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru Moldova Program religios 08:00 Mesagerul (cu
John Bevere) (r) Program religios străin 08:30
InTouch (cu Charles Stanley) (r) Program religios străin 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Eroii luminii Program pentru copii 10:00
Program religios 11:30 Conferință pentru tineri
(r) Program pentru tineri 12:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 13:00 Program religios
14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Eroii luminii

tineri

(r) Program pentru copii

gram pentru femei Seminar biblic

19:00 Moment ulterior 2 Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
23:00 Dincolo de bariere Mărturie

19:00 Taken by grace 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 Program de misiune Program religios
23:00 Roagă-te Film artistic

17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
16:00 Rugul aprins Program religios
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
Program religios străin
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
18:30 Mesagerul (cu John Bevere) Program televiziunii
18:00 Smith Wigglesworth Documentar
religios străin
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
18:30 Obsesia Documentar
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Dr. David Livingstone Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Inima închinării Program muzical
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
22:30 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
sexualității
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 Moment
ulterior 2 Film
artistic

15:30 Gus (r)
Program pentru
copii

23:30 Pasiune
pură Program
despre problemele sexualității

18:00 Smith
Wigglesworth
Documentar
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 28 octombrie

MARȚI 29 octombrie

MIERCURI 30 octombrie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 01:00 Rugul Aprins (r)
Program religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă pentru
tine Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Eroii copiilor din istoria creștinismului Program pentru copii 10:00 De ce Israel (r)
Documentar 10:30 Mari ispravi (r) Documentar
11:00 Program religios (r) 12:30 Ospăț cu
mană (r) Program religios străin 13:00 Istoria
creștinismului (r) Documentar 14:00 Documentar (r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Eroii copiilor din istoria creștinismului (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Actualitatea profeției biblice Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Așteptând revenirea Domnului (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) în lb. maghiară Program străin
03:30 Worship Muzică 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Etică în
afaceri 09:00 Cartea Cărților Desene animate
09:30 Eroii copiilor din istoria creștinismului Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
Program religios străin 11:00 Fanny Crosby (r)
Film artistic 12:30 Dumnezeul minunilor (r)
Documentar 14:00 Verdictul științei: Creație!
(r) Talk-show 14:30 Club 700 Magazin TV 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Eroii
copiilor din istoria creștinismului (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
Program religios străin 18:00 Etică în afaceri (r)

19:00 Fanny Crosby Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Dumnezeul minunilor Documentar
23:30 Verdictul științei: Creație! Talk-show

19:00 Jurnal de dragoste Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Secretele succesului Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Etică în afaceri (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru Program religios 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Două împărății în conflict (cu Iosif
Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Eroii copiilor din istoria
creștinismului Program pentru copii 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiara Program străin 10:30 Misiunea
John Militaru Program religios 11:00 Jurnal de
dragoste (r) Film artistic 12:00 Ora tinerilor (r)
Program pentru tineri 13:00 Școala de echipare
pentru slujire (r) Seminar biblic 14:00 Apostolul Pavel în Grecia (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Eroii
copiilor din istoria creștinismului (r) Program
pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu Program religios străin 17:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
Program religios străin 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 9 Seminar biblic

Seminar biblic

23:30 Apostolul Pavel în Grecia Documentar

19:00 Fanny
Crosby Film
artistic

Scrisori către
Dumnezeu
film artistic
vineri, 1 noiembrie, ora 19:00
Scrisori către Dumnezeu este
povestea unui băiețel și lupta acestuia
împotriva cancerului. El trimite zilnic
scrisori unui prieten drag, care îl ajută
să treacă peste această boală cruntă.
Prietenul lui, Dumnezeu, îl învață
cum să trăiască și să se bucure din
plin de timpul petrecut pe pământ.
Scrisori către Dumnezeu este un film
emoționant și special, despre puterea
rugăciunii.

19:00 Hollow Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale
telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
23:30 Și ei merită iubire Documentar

19:00 Jurnal de
dragoste Film
artistic

23:30 Și ei
merită iubire
Documentar

InTouch cu Charles Stanley
sâmbătă de la ora 13:30

JOI 31 octombrie

VINERI 01 noiembrie

SÂMBĂTĂ 02 noiembrie

DUMINICĂ 03 noiembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 01:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Călătoria
Program religios străin 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Program pentru femei Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților 12 Desene animate 09:30
Povestiri biblice extraordinare Program
pentru copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) Program religios străin 10:30
O ușă deschisă pentru tine Program religios
11:00 Hollow (r) Film artistic 13:00 Decupaj
din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00 Și
ei merită iubire (r) Documentar 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Povestiri biblice extraordinare (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Program
pentru minorități etnice 17:30 Misiunea
John Militaru (r) Program religios 18:00 Pro-

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 00:30 Program religios (r)
Mărturie 01:00 Program pentru femei (r) Seminar
biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Club 700 Talk-show 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Fundamentele
credinței (cu Peter Horrobin) Seminar biblic
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Povestiri biblice extraordinare Program pentru
copii 10:00 InTouch (cu Charles Stanley)
(r) Program religios străin 10:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 11:00 Într-o clipită (r) Film artistic
12:30 Program religios (r) 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:30
Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Israel și
Biblia Documentar 14:30 Gaithers și prietenii
(r) Program muzical 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Povestiri biblice
extraordinare (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Scoala Isahar Program
religios străin 18:00 Fundamentele credinței
(cu Peter Horrobin) (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Adevăr și libertate (r)
01:30 Romani 12 (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 InTouch (cu
Charles Stanley) Program religios străin 03:30
Worship Muzică 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional Muzică 08:00 Alfa Omega în
obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Gașca din Sugar Creek 10:30 Rugul Aprins
(r) 11:30 Scrisori către Dumnezeu (r) 13:30
InTouch (cu Charles Stanley) 14:00 Femei
cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de bariere (r)
15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Cafeneaua
cu povești (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (r) Program religios 01:00 Conferință
pentru tineri (r) Program pentru tineri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru
Moldova Program religios 08:00 Dumnezeu
știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program religios
străin 08:30 InTouch (cu Charles Stanley) (r)
Program religios străin 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Eroii luminii Program
pentru copii 10:00 Program religios 11:00 Program religios 11:30 Conferință pentru tineri (r)
12:30 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
13:00 Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Eroii luminii (r) Program pentru copii

gram pentru femei (r)

19:00 Într-o clipită Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
21:00 Calea, Adevărul și Viața în direct

19:00 Scrisori către Dumnezeu Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
23:00 Păgânismul în cultura populară

Talk-show

Documentar

televiziunii

23:00 Dincolo de bariere

16:00 Conferință pentru tineri Program pentru
tineri

17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
16:00 Rugul aprins Program religios
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
Program religios străin
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
televiziunii
Program religios străin
18:00 Frații Jeffreys Documentar
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
18:30 Iranium Documentar
19:30 De ce Israel Talk-show
20:00 Curaj orb Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
20:30 Inima închinării Program muzical
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
22:30 Fii diferit (r) Program pentru tineri
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
sexualității
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 Într-o clipită Film artistic
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23:00
Păgânismul în
cultura populară
Documentar

23:00 Teatrul de
pe strada 7 Film
serial

20:00 Curaj orb
Documentar

Inima Închinării
E un album înregistrat live, în 6 zile. Prietenii și cei ce îl ascultă
îmi spun despre conținutul pieselor că este foarte puternic, și
că atunci când îl ascultă acasă sau în mașină, simt nevoia să se
închine, și asta e totul pentru mine. Dacă ei merg înspre Hristos,
eu mi-am împlinit destinul și scopul.
Leul lui Iuda

A

m avut întotdeauna o pasiune pentru Cuvântul lui
Dumnezeu, pe care Îl studiez și Îl iubesc. Și mesajul central al
Cuvântului lui Dumnezeu este Împărăția lui Dumnezeu. Sunt
exact 20 de ani de când m-am întors la Dumnezeu, am trecut
prin multe văi adânci, cum spune unul din cântece, dar pasiunea
mea rămâne Hristos, Îl iubesc și cred că trebuie să fim oameni ai
Împărăției lui Dumnezeu.
După ce am terminat facultatea de teologie, ascultând muzică
creștină românească, am văzut nevoia de a avea cântece nu
simpliste, dar simple, și în același timp având un conținut
teologic puternic. Una din pasiunile mele este să pun Cuvântul
lui Dumnezeu în muzică, și așa au luat naștere multe din piesele
mele (Dumnezeu minunat, Tu ești scutul și tăria mea, Leul din
Iuda, În prezența Ta e casa mea, Leagă-ți inima de cer, Hristos în
noi, nădejdea slavei, Spune-mi cine a biruit moartea). Cuvântul lui
Dumnezeu e inspirația mea.
În vremea în care trăim, observ o răcire a dragostei pentru Hristos,
și arma celui rău este înșelăciunea, compromisul și amestecul cu
lumea. Multă lume îmi spune „Ce pasionat ești!” dar pasiunea mea
nu este muzica, ce mă face pe mine să cânt este Hristos, pentru
că știu de unde m-a luat El și cum m-a transformat după ce m-am
întors la El. Nu caut să fiu un erou sau o vedetă, în Împărăția lui
Dumnezeu nu există vedete, ci Isus este centrul vieții mele.
Albumul „Pasionat“

Ultimul meu album, Pasionat, apare după 20 de ani de la
întoarcerea mea la Dumnezeu, și sunt mai pasionat ca niciodată
pentru Hristos. Piesa de temelie, Pasionat, este bazată pe teologia
Domnului Isus - El spunea că vrea să facă doar ce-L vede pe Tatăl
făcând, și așa începe și piesa „Să văd ce vezi tu, să fac ce faci tu,
să fiu doar ca Tine, Isus”... Îmi doresc să fiu ca El, pentru că dacă El
trăiește în mine, voi fi un soț și un lider de închinare mai bun, un
om credincios, un creștin care are roade. În Ioan 15, „a rămâne”
apare de 14 ori, și cred că Dumnezeu vrea să învățăm să rămânem
în El. Albumul acesta, Pasionat, nu e doar muzică, ci este o
chemare pentru această generație să se întoarcă la Dumnezeu, să
rămână în El, să nu trăiască cu jumătăți de măsură, ci să fie 100%
pentru Hristos.
Albumul Pasionat e un miracol. Nu aveam resursele financiare să
îl scoatem, dar am reușit să vând o chitară și să finanțăm albumul.

Una din piesele care a surprins multe medii creștine, în țară și în
străinătate, a fost piesa Leul lui Iuda, sau Spune-mi cine a biruit
moartea, cum o știu unii. Piesa a început de la revelația faptului
că apostolii au fost și martori ai învierii, nu doar ai crucificării lui
Hristos, în afara lui Ioan. În România, din cauza fondului nostru
balcanic, mai mioritic, tindem să ne victimizăm foarte mult, și
ne-a prins foarte mult imaginea lui Hristos bătut și țintuit pe
cruce, neajutorat, blând și plin de sânge, așa cum e portretizat
în multe tablouri. Însă niciunde nu ni se arată imaginea lui Isus
victorios, înviat, care a călcat peste moarte. Într-o zi citeam din
Apocalipsa și eram foarte descurajat, și acolo unul din bătrâni îi
spune apostolului Ioan „nu mai plânge”, și cred că Dumnezeu ne
spune: România, nu mai plânge. Leul din Iuda a biruit moartea.
Și în momentul acela, Dumnezeu mi-a dat revelația că nu pot
să trăiesc doar privindu-L pe Isus ca Miel, ci și ca Leu. Până la
cruce, El a fost Miel, dar după cruce, El a fost Leu. Pentru o viață
echilibrată creștină, trebuie să trăim în ambele laturi ale lui
Hristos, nu doar în cea de Miel.
Sunetul nou al națiunii
Acum 20 de ani, eram plecat în Suedia, și Hristos m-a trimis în
România ca să cânt un cântec nou. Am știut că nu va fi ușor, și
am întrebat care va fi rolul meu. Și El mi-a dat pasajul despre Ioan
Botezătorul - „Vei fi ca un glas care strigă în pustie. Vreau să torn
un vin nou în România.”
Acum auzim tot mai mult vorbindu-se de un sunet nou, sunetul
națiunii. Dumnezeu a stârnit spiritul acesta de creativitate, și asta
Îi va aduce slavă. Cred că în cântecele acestea noi, în acest sunet
nou, există o ungere și o putere extraordinară să dezlege lucrurile
Împărăției lui Dumnezeu peste țara noastră, lucruri care au fost
legate atâta timp. Nu poți să eliberezi peste România sunetul
Împărăției lui Dumnezeu prin importarea lucrurilor de afară,
trebuie să se ridice de aici. Pământul nostru are un sunet specific,
și Hristos îl folosește în aceste vremuri pentru a da laudă numelui
Său, și pentru a aduce Împărăția lui.
Apreciez fiecare român care creează și aprinde focul pasiunii lui
Hristos în viața lui, prin predică, cântec sau rugăciune. Dumnezeu
va aduce trezire în România, nu printr-un singur om, timpul
vedetelor s-a terminat, ci o va aduce prin grupări de oameni care
ard împreună. Acum 15 ani am avut o vedenie cu focuri aprinse
peste toată suprafața României, și Dumnezeu dorea să adune
împreună toate aceste focuri, în unitate. Muzica aduce oamenii
împreună, în unitate. Avem nevoie de oameni plini de foc, radicali
pentru Hristos, care să vină în
unitate dincolo de granițele de cult,
pentru Împărat și Împărăția Lui.
COMANDĂ ALBUMUL

www.sunnytranca.ro
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CU FIECARE RUGĂCIUNE
MAI APROAPE DE INIMA TATĂLUI
delia remeș, șimleul silvaniei
În această toamnă se împlinesc 14 ani de când am
rostit prima rugăciune către Tatăl meu: „Doamne,
iartă-mă!”. Era rugăciunea unui suflet care se preda
iubirii desăvârșite. S-a întâmplat în primăvara anului
1999. De atunci Domnul a adus în ființă începutul unei
vieți de rugăciune care nu s-a sfârșit nici până azi, căci
cu fiecare rugăciune rostită sunt tot mai aproape de
inima Tatălui. Din primăvară până în toamnă, chiar
dacă nu încheiasem încă legământul în apa botezului,
am stat în rugăciune necurmată și post pentru familie
și ce urma să vină... nici nu mi-am închipuit. Sora
mea era la Domnul de o lună de zile și împreună, cu
susținere și în dependență de El, am stat lângă Cruce
plângând nopți la rând, pe de o parte de bucuria
întâlnirii cu El, pe de altă parte din cauza greutăților
din familie. Copiii erau mici: de 5, respectiv 4 anișori.
Seara, după ce totul se liniștea, erau momentele
întâlnirii mele cu Iubitul meu, Mirele meu.
”Cui i se iartă mult, iubește mult!” Veneam dintr-o perioadă foarte grea
a vieții mele personale și de familie și la început sentimentul care mă
copleșea venea din faptul că mă simțeam iubită, acceptată și datoare
pentru toată viața Celui ce a mers în locul meu la Cruce pentru ca eu
să pot fi liberă. Acestea m-au împins înainte într-o relație bazată de la
bun început pe rugăciune și post și cu fiecare rugăciune eram tot mai
aproape de inima Tatălui.
La rugăciune și la viața trăită prin rugăciune s-a adăugat frumusețea
revelației Cuvântului. După o perioadă destul de lungă în care
m-am mulțumit doar cu ceea ce îmi spuneau alții, a venit o perioadă
extraordinară: cea a revelației Cuvântului. Pentru prima dată, Domnul mi
se revela prin versete, în mod special prin Psalmi, citindu-i eu singură,
nu doar mesaje auzite. Fiecare verset care-L descrie pe Tata, pe Domnul
meu Isus, pe Duhul Sfânt veneau spre mine și aduceau cu ele o altă
realitate: cea a Împărăției. Din acel moment versetele au devenit pentru
mine cuvintele pe care le foloseam în rugăciune, RUGĂCIUNE PE BAZA
VERSETELOR BIBLICE. Mă minunam de frumusețea descoperită în Sfânta
Treime, de exactitatea cu care aceste versete se potriveau vieții mele
personale și de familie. Citind, meditând și învățând versetele, au devenit
o parte din mine. Cineva îmi spunea că nu poți învăța să te rogi. Am
experimentat că rugăciunile pe bază de versete sunt extraordinare și
practice datorită celor ce au trecut înaintea noastră prin situații similare.
Domnul avea însă ceva mai bun, căci cu fiecare rugăciune eram mai
aproape de inima Tatălui. Citind Psalmii am descoperit foarte multe
promisiuni. Ca și cum ar fi vrut să completeze în mine ceea ce îmi lipsea
la acel moment, Duhul Sfânt a străfulgerat mintea și inima mea, aducând
aceste promisiuni în mine, devenind siguranță. Și astfel am început să
mă rog RUGĂCIUNI BAZATE PE PROMISIUNILE DOMNULUI.
A fost perioada în care mi-am dat seama că este mai mult decât ce
cunosc și pentru acea perioadă dorința mea a fost ” Vreau mai mult din
Dumnezeu, vreau să-L cunosc mai mult”! Drept urmare am participat
la întâlniri în care prezența Domnului era vizibilă, în care cei ce tânjeau
după El își declarau foamea și setea după Domnul. Erau întâlniri de post
și rugăciune, întâlniri de închinare.
Duhul Sfânt a orchestrat în așa fel lucrurile că aceeași foame și sete după
El a pus-o în mai multe surori. Ne-am mărturisit dorințele una celeilalte
și așa am început să ne unim mai multe în rugăciune. Ne întâlneam tot
la 2 zile, acum ne întâlnim cu regularitate săptămânal și când avem
timp liber, ne sunăm și repede suntem împreună. Și pentru că Domnul
este special și personal, nu ne-a lăsat aici, ci, cu dragoste ne-a susținut
în a merge mai departe în a lua Cuvântul cât mai mult, în a deveni pline
de Cuvânt, ancorându-ne în El, împotrivindu-ne celui rău prin Cuvânt și
experimentând lucruri extraordinare. Fiind una lângă cealaltă, a fost mult
mai ușor decât singure!
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Rubrica Femeia Creștină
Domnul ne-a pus în fața provocării de a ne lua hrana
de care aveam nevoie, în primul rând investind în
relația personală cu El, apoi prin citirea Cuvântului
și revelațiile ce au venit de acolo, acestea ducândune apoi la aflarea și însușirea identității în Hristos.
Am primit un avânt extraordinar și asta s-a văzut
și în rugăciunile noastre, deoarece am început
RUGĂCIUNEA BAZATĂ PE IDENTITATEA ÎN HRISTOS,
prin proclamarea realităților ce le implică această
nouă identitate. Ca să nu se scurgă din nou tot ceea
ce primeam, Domnul a fost așa de bun, că a hotărât
să se închidă „ușile”. Cartea „Cel ce sfarmă lanțurile
robiei”, de Neil Anderson, a scuturat viața noastră
personală, de familii, de grup, de adunare. A fost o
perioadă grea, de tulburare, deoarece era nevoie
să ieșim din toate tiparele, obiceiurile și lucrurile pe
care nu le făceam bine. Şi alte cărți puse la dispoziție
de Alfa Omega Publishing ne-au fost de un real folos: „Biruință asupra
întunericului”, de Neil Anderson, „Stăpânind porțile vrăjmașului” și
„Manifestul reformei”, de Cindy Jacobs, „Creștine, eliberează-te” de
Graham Powell, „Bunătate”, „Căderea în ritual” şi „Două Împărății în
conflict” de Iosif Țon, „Chemați să fie sfinți” de John N. Oswald.
Această perioadă a fost marcată pe de o parte de RUGĂCIUNI DE
POCĂINȚĂ, PARALEL CU RUGĂCIUNI BAZATE PE IDENTITATEA ÎN CRISTOS.
Inimile noastre s-au lărgit pentru cei din jurul nostru, așa că, în grupul
de rugăciune am început RUGĂCIUNILE DE MIJLOCIRE, la început pentru
soții și copiii noștri, apoi pentru orașul în care locuim și chiar pentru
țară. De un real folos ne-au fost DVD-urile „Matur și liber în Hristos”, de
Neil Anderson și „Eliberând captivii”. Am început să citim cărți despre
mijlocire: „Rugăciunea de mijlocire” de Dutch Sheets, „Rugăciunea
străjerului” de același autor, „Rugăciunea unei soții pentru soțul ei” și
„Rugăciunea pentru copii”.
Domnul punea zilnic povara pentru suflete nemântuite, drept urmare nu
am putut rămâne fără reacție la chemările de post și rugăciune pentru
diverse cauze locale sau naționale, intrând , sau inițiind lanțuri de post.
Lăudat să fie Domnul, căci aceasta e lucrarea Lui și „dacă e să mă laud cu
ceva, mă laud cu Domnul și cu Cuvântul Lui”.
Într-una din dimineți mergeam spre serviciu pe jos. Fără niciun motiv,
doar Duhul Sfânt a fost Cel care în acea dimineață m-a determinat să
mă rog doar mulțumind și lăudând pe Domnul pentru ce va face, ca și
cum deja a făcut. RUGĂCIUNEA DE MULȚUMIRE ȘI LAUDĂ mi-a schimbat
inclusiv fața, căci am ajuns la serviciu și o colegă m-a întrebat ” Delia, ce
s-a întâmplat cu tine? Așa față frumoasă ai!” Mi-am dat seama în acea
dimineață că rugăciunea de mulțumire îi dă credit absolut Domnului
pentru ce se va întâmpla și asta schimbă totul.
S-a schimbat și viața grupului de rugăciune, deoarece atunci când
venim împreună, nu putem duce cu noi decât ceea ce am experimentat
şi aceasta e deja supranatural. Mulțumind și lăudând pe Domnul, Îl
înălțăm pe El, înălțăm steagurile Numelor Lui, revendicăm teritorii și Îl
proclamăm pe Domnul Isus Mântuitor și Domn al vieților noastre.
Rugăciunea de mulțumire și laudă aduce cerul în mine și mă duce
în acele locuri tainice și intime, în cămăruță unde pot să primesc
confirmarea faptului că sunt iubită și mângâiată, încurajată, unde aflu
tainele Tatălui, unde prezența Lui e totul și nu mai contează absolut
nimic, căci El, Mirele meu e acolo!
Amintindu-mi despre felul în care Domnul a lucrat în viața mea și a
familiei, al grupului de rugăciune, nu pot decât să spun: LĂUDAT FIE
DOMNUL DEOARECE CU FIECARE RUGĂCIUNE AM AJUNS MAI APROAPE
DE INIMA TATĂLUI! Soră scumpă, frate drag, nu descuraja! Isus Hristos
e Domnul! El are o chemare specială! Indiferent în ce moment te afli,
Domnul vrea să te ducă lângă inima Lui! Și acolo vei găsi totul!

