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Cuprins
Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui NOIEMBRIE
- DECEMBRIE 2013

EDITORIAL

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și
credincioșia Lui, din neam în neam. (Psalmul 100:5)
Scriu aceste rânduri așteptând să intrăm în ultimele două
luni ale anului 2013. A fost anul cel mai dificil din viața
noastră ca familie și ca lucrare de media. Un an, dar mai
ales câteva luni de vară de maximă presiune. Un test
complet al Domnului care, după o umblare cu Domnul
de 20 de ani, îl recunosc și îl consider testul obligatoriu
de dinaintea unui nou sezon. Acum câteva zile am
rememorat împreună cu echipa noastră, la rugăciunea de la prânz, etapele
din viața lucrării de media creștină Alfa Omega, pentru cei veniți mai recent în
lucrare, și o fac și în acest articol, pentru cititorii veniți mai târziu în contact cu
Alfa Omega:
1994 – 2000 – etapa de început, traducere și distribuire de programe la
•
stații TV comerciale din țară
2000 – 2006 – perioada în care se adaugă activități de producție
•
programe proprii și se amplifică distribuția de programe la stații TV
2006 – 2013 – lansarea si dezvoltarea canalului de televiziune prin
•
satelit Alfa Omega TV și a proiectelor „new-media”
2013 – ... începutul unei noi etape
•
Perioade de câte 7 ani, cu trecere dintr-o fază într-alta prin mari presiuni și
încercări. Și cred că acest tipar este unul pe care Domnul îl aplică lucrărilor
Sale, pe care le promovează periodic pe noi nivele de impact și relevanță. În
fiecare fază de trecere e testată integritatea, ascultarea noastră, capacitatea de
a gestiona resurse, de a-L lăuda și a-L recunoaște pe El chiar când lucrurile nu
merg cum ni se pare că ar trebui. Sunt clătinate toate reperele pe care credeam
că ne putem baza, inclusiv abilități omenești, relații, “rețete” care au funcționat în
trecut, persoane sau entități pe care le consideram lucruri stabile până acum.
Ce am descoperit însă vara aceasta, ca element nou al testului pentru sezonul
următor, a fost atingerea unui punct al dependenței totale de El, al strigătului
disperat după ajutor, înțelegând că El este în control deplin. În câteva rânduri,
vara aceasta, în situații limită pentru familia noastră și pentru Alfa Omega,
împreuna cu soția mea Mirela ne-am auzit rugându-ne: „Și chiar dacă... noi tot Îl
vom lăuda pe Dumnezeu.” De fiecare dată în ultimii 20 de ani, când a trebuit să ne
oprim și să evaluăm, să ne reconsiderăm prioritățile și relația cu El și cu cei din jur,
am fost siguri de un singur lucru: Dumnezeu este credincios promisiunilor pe
care le-a făcut pentru noi și la vremea hotărâtă le va duce la îndeplinire.
La acest final de an 2013 este însă un freamăt aparte în lumea spirituală. Atât
pentru viețile noastre, cât și pentru lucrarea Lui din România. Tot mai mulți
crestini înțeleg ce înseamnă intrarea în promisiunile vestite profetic peste viețile
lor, tot mai mulți sunt conștienți de apartenența la Împărăția lui Dumnezeu
manifestată aici și acum. Revendicarea moștenirii în dreptul individului,
lucrării, bisericii și națiunii române, nu mai e doar o figură de stil, o rugăciune
proclamativă izolată. Ca om de media simt un freamăt generalizat în biserici de
nuanțe doctrinare diferite, din zone geografice diferite.
Acest sezon în care intrăm este unul mult mai complex, care începe să afecteze
Trupul lui Cristos și întreaga societate românească. Este o scuturare în plan
spiritual (reverberată și în plan natural prin fenomene neobișnuite). În multe
puncte din țară, revărsarea Duhului Sfânt a început, în multe întâlniri de
rugăciune și închinare străpungerea se produce, miracolele vindecărilor se
înmulțesc, darurile Duhului Sfânt operează cu și mai mare intensitate chiar în
zone confesionale care nu au fost până acum deschise la acestea.
Dumnezeu poate opri ceva, poate întârzia un răspuns, o vindecare, o rezolvare,
poate închide o ușă, pentru ca mai apoi să îți dea ce are mai bun pentru tine. În
ciuda lucrului cu care te confrunți în viața ta, în ciuda aparențelor economice,
sociale, politice din România, Dumnezeu a început restaurarea.
Este un moment în care trebuie să ne ștergem lacrimile, să ne ridicăm de pe
genunchi și să ne întindem mâinile spre cer. Să revendicăm în rugăciune,
mijlocire profetică, proclamare și laudă, toate promisiunile pe care El le-a
făcut pentru noi și pentru națiunea română. Să facem asta cu încredințarea că
dincolo de ceea ce suntem sau putem noi face, Dumnezeu este credincios și ceea
ce a promis va duce la îndeplinire.
Tudor Pețan
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Dumnezeu este credincios promisiunilor Sale
PROGRAM TV - Alfa Omega TV
noiembrie - decembrie 2013
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 04 noiembrie

MARȚI 05 noiembrie

MIERCURI 06 noiembrie

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 03:30 Worship Muzică 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Actualitatea profeției biblice Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Sa
vorbim in engleză Emisiune didactică 10:30
Program religios 12:30 Ospăț cu mană Program
religios străin 13:00 Documentar 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Lumea lui
Jonathan (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
Actualitatea profeției biblice (r) Seminar biblic
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiară Program străin 03:30 Worship
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00
Cum sa începi o afacere Etică în afaceri 08:30
Afaceri ca la carte Etică în afaceri 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Povestiri Vrabia galbenă Program pentru copii 10:00 Școala
Isahar Program religios 11:00 Încercarea din
munții Appalachi (r) Film artistic 13:00 Ce
s-a întâmplat cu rasa umană (r) Documentar
14:00 Vechi secrete ale Bibliei (r) 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate15:30 Povestiri Vrabia
galbenă (r) 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 Cum să începi o
afacere (r) Etică în afaceri 18:30 Afaceri ca la
Carte Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Cum să începi
o afacere (r) Etică în afaceri 01:30 Afaceri ca la
Carte (r) Etică în afaceri 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John
Militaru 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Povestiri Raspuns
instantaneu 10:00 Bucură-te de fiecare
zi (cu Joyce Meyer) în lb. maghiară 10:30
Misiunea John Militaru Program religios 11:00
Pășind pe gheață subțire (r) Film artistic 12:00
Ora tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00
Școala de echipare pentru slujire (r) 14:00
Păzitorul fratelui meu (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30
Povestiri Raspuns instantaneu 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 Încercarea din munții Appalachi Film
artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 Pășind pe gheață subțire Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Avocatul Documentar
22:30 Școala de echipare pentru slujire
Seminar biblic

23:30 Păzitorul fratelui meu Documentar

22:00 Ce s-a
întâmplat cu
rasa umană

Jerusalem Dateline
știri din Orientul Mijlociu
în fiecare vineri, ora 22:30
Ultimul capitol al istoriei va fi scris
în Ierusalim. Un președinte iranian
anunță o amenințare majoră. Un bețiv
turc are un vis în Mecca. Un cuplu
evreiesc din Brooklyn aterizează pe
aeroportul din TelAviv. Ce legătură
este între aceste trei evenimente care
par atât de deconectate? În acest
program de știri, corespondentul CBN
descoperă și prezintă Ierusalimul ca
fiind epicentrul și intersecția dintre
lumea spirituală cu lumea politică și
lumea supranaturală.

19:00 Birdie și Boggey 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 Hollywood Documentar

08:30 Afaceri
ca la carte Etică

19:00 Birdie
și Boggey Film

în afaceri

artistic

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

Documentar

JOI 07 noiembrie

VINERI 08 noiembrie

SÂMBĂTĂ 09 noiembrie

DUMINICĂ 10 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 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Program
pentru femei Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Povestiri Rădăcina
tuturor relelor 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 Birdie si Boggey (r) Film artistic 13:00
Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori
13:30 Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show
14:00 Hollywood (r) Documentar 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Povestiri Rădăcina tuturor relelor
(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) 00:30 Program religios (r) 01:00 Program pentru femei (r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
03:00 Club 700 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talkshow 07:30 Devoțional 08:00 Fundamentele slujirii de vindecare (cu Peter Horrobin)
09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30
Povestiri Povestea băiatului orb 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 Secrete ascunse (r) Film artistic
12:30 Cele șapte biserici din Apocalipsa (r)
Program religios 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de
bariere (r) Mărturie 14:00 Nazaretul din
vremea lui Isus Documentar 14:30 Gaithers
și prietenii (r) Program muzical 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Povestiri
Povestea băiatului orb 16:00 Teleshopping
17:00 Scoala Isahar (r) Program religios străin
18:00 Fundamentele slujirii de vindecare
(cu Peter Horrobin) (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Fundamentele slujirii
de vindecare (cu Peter Horrobin) (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) 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 Credință
salvatoare (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 Să vorbim în engleză

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Mesagerul (cu John Bevere) (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 Omida
Carlos 10:00 Program religios 11:30 Conferință
profetică (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) 13:00
Program religios 13:30 Biserica Metanoia
Harvest Arad Program religios14:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Omida Carlos (r)

femei (r) Seminar biblic

19:00 PREMIERĂ: Credință salvatoare Film
artistic

19:00 Secrete ascunse 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

20:30 Rădăcini și reflecții Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Invazia păgână Documentar

19:00 Secrete
ascunse Film
artistic

14:00 Nazaretul din vremea
lui Isus Documentar
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16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul
Mijlociu

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 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 Program pentru tineri
23:00 Sectia de politie Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

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 Călătorie în necunoscut Documentar
19:00 Comunitatea Amish Documentar
20:00 Cu drag, Screwtape 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

15:30 Să vorbim în engleză

19:00 Comunitatea Amish

Emisiune didactică

Documentar

Î

n lumea de azi, nu trebuie decât să te trezești în fiecare
dimineață ca să te îngrijorezi pentru copiii tăi. Suntem
înconjurați de teamă și îndoială.

Dacă privim la starea societății în care trăim, sau la
comportamentul copiilor noștri, începem să fim cuprinși de teamă.
Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi și pe copiii noștri să fim sarea
și lumina lumii (Matei 5:13-14). Noi nu avem un duh de frică. (2
Timotei 1:7)
Cum putem să ne înconjurăm copiii cu credință într-o vreme în
care lucrurile nu arată prea bine? Rostind lucrurile pe care le spune
Dumnezeu. Rostind cuvintele Sale pline de credință peste viața lor.
Este simplu să ne temem dacă trăim doar prin vedere. Dar credința
este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd încă și este
alimentată de promisiunile lui Dumnezeu.
În Romani 4:17 Biblia spune că Dumnezeu cheamă lucrurile care
nu sunt ca și cum ar fi. Cred că tu și cu mine putem face același
lucru. Cuvintele noastre au putere!
Gândește-te: Există lucruri în viața copilului tău care încă nu se
văd? Nu este copilul tău ascultător? Nu se descurcă la școală, sau
nu are o relație sănătoasă cu Dumnezeu? În acest caz, haide să
chemăm lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, rostind cuvinte pline
de credință peste viața lor, așa cum ne-a învățat Dumnezeu.

Refuz să mă tem (2 Timotei 1:7, Marcu 5:36). “Tată, refuz
să mă tem pentru copiii mei. Îi acopăr cu credință și
cu dragostea lui Dumnezeu. Ei vor avea succes, vor fi
fericiți, protejați și sănătoși. Când mă voi gândi la copiii mei și la
viitorul lor, voi avea o minte sănătoasă. Îi voi vedea înconjurați cu
puterea și protecția lui Dumnezeu.”

3

Familia noastră trăiește în dragoste (1 Corinteni 13:4-8,
Efeseni 5:1-2). “Relația mea cu copiii este binecuvântată.
Trăim în dragoste unii cu ceilalți și ne bucurăm unii de
ceilalți așa cum dorește Dumnezeu. Dragostea domnește în casa
noastră. În casa noastră nu este loc pentru dezbinare sau ceartă,
ci declarăm că pacea și armonia domină în casa noastră. Dă-ne
înțelepciune, Doamne, să ne binecuvântăm unii pe ceilalți și să ne
ajutăm reciproc.”

4

Pacea domnește în inima și mintea copiilor mei (Isaia
54:4, Coloseni 3:15). “Copiii mei au învățat despre
Domnul, așa că au pacea lui Dumnezeu peste ei, o
pace deplină, completă, căreia nu îi lipsește nimic. Acea pace îi
călăuzește și îi însoțește. Copiii mei au pace în viața lor.”
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Proclamă Cuvântul

Copiii mei sunt harnici (Proverbe 10:4, 2 Petru 3:14)
“Copiii mei nu sunt leneși, ci lucrători buni care
perseverează, chiar și atunci când este greu. Ei sunt
statornici și refuză să cedeze. Ei sunt echilibrați, corecți și energici.
Datorită acestui lucru, ei nu vor fi săraci, ci bogați, după cum spune
Cuvântul lui Dumnezeu.”

Nu știu cum ești tu, dar eu am nevoie întotdeauna să îmi
amintească cineva ce trebuie să fac când vine vorba de a-mi
înconjura copiii cu credință. Mai jos sunt șase rugăciuni vitale care
vor aduce voia perfectă a lui Dumnezeu la îndeplinire în viața
copiilor tăi:

Ca și credincioși, noi nu trebuie să ne temem. Noi putem avea
credință. Noi putem trăi mai presus de încercările acestei lumi
atunci când ne ațintim privirea spre Domnul. Pe măsură ce rostești
aceste rugăciuni pentru copiii tăi, așteaptă-te să vezi rezultate
supranaturale!

Dumnezeu are un plan bun pentru copilul meu
(Ieremia 29:11, Romani 11:29). “Tată, îți mulțumesc
pentru planul tău minunat pe care-L ai pentru viața
copilului meu. Ea/el are un destin divin și proclam că va intra în el
astăzi. Declar că el/ea împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața
sa și că are un viitor strălucit !”

Karen Jensen predă seminarii intitulate
“Parenting with a Purpose” în întreaga lume
(www.karenjensen.org). Ea este profesor
la Colegiul Biblic Rhema (www.rbtc.org) și
autoarea cărții ““Why God Why: What to Do
When Life Doesn’t Make Sense”, publicată de
editura Charisma (www.WhyGodWhyBook.com)

1

Duhul Sfânt Îi ajută pe copiii mei (1 Ioan 4:4, Ioan
14;16). “Cel ce este mai mare locuiește în copiii mei
astăzi. Îi ajută, îi călăuzește, îi încurajează, îi protejează
și îi împuternicește. El este mai mare decât orice plan sau putere a
dușmanului și îi ajută pe copiii mei să fie biruitori în orice situație.”

2

6

Articol preluat de pe Charisma Magazine și tradus cu permisiune
http://www.charismamag.com/spirit/prayer/18353-6-vital-thingsto-pray-over-your-kids
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 11 noiembrie

MARȚI 12 noiembrie

MIERCURI 13 noiembrie

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 Lumea lui Jonathan Program pentru
copii 10:00 Să vorbim în engleză Documentar
10:30 Program religios 12:30 Ospăț cu mană
Program religios străin 13:00 Documentar (r)
15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Lumea lui Jonathan (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) Talkshow 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 Cum să începi
o afacere Etică în afaceri 08:30 Afaceri ca la
carte Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Povestiri Ochelarii lui
Nea Fane Program pentru copii 10:00 Școala
Isahar Program religios străin 11:00 Cristofor
Columb (r) Film artistic 13:00 Ce s-a întâmplat
cu rasa umană (r) Documentar 14:00 Vechi
secrete ale Bibliei (r) Documentar 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea Cărților (r)
Desene animate 15:30 Povestiri Ochelarii lui
Nea Fane (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 Cum
sa incepi o afacere (r) Etică în afaceri 18:30
Afaceri ca la carte (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Cum sa incepi o afacere (r) Etică în afaceri 01:30 Afaceri ca la carte (r) Etică în afaceri
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Povestiri
Negrișorul care a vrut carte Program pentru
copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară 10:30 Misiunea
John Militaru (r) Program religios 11:00 Pășind
pe gheață subțire (r) Film artistic 12:00 Ora
tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala
de echipare pentru slujire (r) Seminar biblic
14:00 Inimă înflăcărată (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Povestiri Negrișorul care a vrut carte (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 Cristofor Columb Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 Pășind pe gheață subțire Film artistic
20:00 Ora tinerilor Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Producătorul Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
Seminar biblic

23:30 Inimă înflăcărată Documentar

23:30 Vechi secrete ale Bibliei

19:00 Pășind
pe gheață
subțire Film artistic

Documentar

JOI 14 noiembrie

VINERI 15 noiembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) 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 08:00 Program pentru femei Seminar
biblic 09:00 Cartea Cărților 09:30 Povestiri
Magazinul de un dolar 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
Mândria orașului Milltown (r) Film artistic
13:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 13:30 Așteptându-L pe Mesia
(r) Talk-show 14:00 Hollywood (r) Documentar
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Povestiri Magazinul de un dolar
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice (r)
Program religios străin 17:30 Misiunea John
Militaru (r) Program religios 18:00 Program

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 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 (r) Magazin
TV 03:30 Închinare profetică Muzică 04:00

pentru femei Seminar biblic

19:00 Un da mai măreț Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

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

23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Club 700 Magazin TV

artistic

08:00 Slujirea
de vindecare și
eliberare a lui
Isus (cu Roger
Pook) Seminar
biblic

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

PREMIERĂ: film artistic
vineri, 15 noiembrie, ora 19:00
O poveste despre un tânăr ciudat care
moștenește magazinul mentorului
sau și 4 milioane de dolari. Din dorința
de a scăpa de o iubită disperată după
bani și de durerea morții mentorului
sau, evadează, își schimbă numele și
se mută într-un orășel. Acolo se îndrăgostește de o tânără care sosește
în oraș în aceași zi, dar trecutul lor
secret și incapacitatea lui de a se
relaționa la femei, îi ține deoparte. O
adevărată răsturnare de situație are
loc în momentul în care toată lumea
află adevărata lui identitate.

Dincolo de Bariere
joi de la ora 23:00

19:00 Mândria
orașului Milltown Film artistic

SÂMBĂTĂ 16 noiembrie

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Slujirea de vindecare și
eliberare a lui Isus (cu Roger Pook) (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 03:30 Worship
Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea,
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoți- Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa Omeonal Muzică 08:00 Slujirea de vindecare și ga în obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare
eliberare a lui Isus (cu Roger Pook) Seminar zi (cu Joyce Meyer) 09:00 Cartea Cărților
09:30 Gașca din Sugar Creek 10:30 Rugul
biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate
Aprins (r) 11:30 Pawns move (r) 13:30
09:30 Povestiri Hoțul de buzunare 09:45
Povestiri Plătit cu o cană cu lapte 10:00
InTouch (cu Charles Stanley) 14:00 Femei
InTouch (cu Charles Stanley) (r) străin 10:30 cu idealuri (r) 14:30 Dincolo de bariere (r)
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Marturie 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Să
Program religios străin 11:00 Un da mai măreț vorbim în engleză
(r) Film artistic 12:30 Cele șapte biserici din
Apocalipsa Smirna (r) 13:00 Alfa Omega în 16:00 Conferință profetică
obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:30 Dinco- 17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul
lo de bariere (r) Mărturie 14:00 Nazaretul din Mijlociu
vremea lui Isus Documentar 14:30 Gaithers și 17:30 Mapamond creștin Știri
prietenii (r) Program muzical 15:00 Cartea Căr- 18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
ților (r) 15:30 Povestiri Hoțul de buzunare (r) 18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar (r) Program religios străin
18:00 Slujirea de vindecare și eliberare a lui 19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
Isus (cu Roger Pook) Seminar biblic
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
20:30 Inima închinării Program muzical
19:00 PREMIERĂ: Pawn’s move Film artistic
20:30 Rădăcini și reflecții Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Fii diferit Program pentru tineri
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 23:00 Secția de poliție Film serial
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Invazia păgână Documentar
sexualității

19:00 Un da
mai măreț Film
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19:00 Mândria orașului Milltown Film artistic
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 Hollywood Documentar

Pawn’s move

DUMINICĂ 17 noiembrie
00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program
religios 01:00 Conferință profetică (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
Omida Carlos Desene animate 10:00 Program
religios 11:30 Conferință profetică (r) 12:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00
Program religios 13:30 Biserica Metanoia Harvest Arad 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 Omida Carlos (r)
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 Mai măreață decât sabia Documentar
19:00 Captivat Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secţia de poliţie (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

16:00 Conferință profetică

22:00 Inima
închinării (r)

Conferință

Program muzical

Nu putem lua
decizii bazaţi pe
ceea ce vedem sau
simţim de john militaru

S

entimentele se schimbă mereu
şi fără îndoială ne vor conduce
greşit. Sentimentele vor fura
Cuvântul lui Dumnezeu care este
în noi, şi chiar pot să ne ducă
într-o stare de confuzie prin răstălmăcirea
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă iei seama
la viaţa ta de zi cu zi, vei vedea că la un
moment dat simţi că vrei să faci un lucru
iar în următorul moment simţi că nu mai
vrei să-l faci. Nu putem avea încredere în
sentimentele noastre pentru că ne pot
determina să vorbim lucruri care nu sunt
înţelepte sau sunt contrare Cuvântului
lui Dumnezeu. De multe ori ajungem să
vorbim despre ceea ce simţim în loc să
vorbim despre ceea ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu. Isaia 26:3 spune, „Celui cu inima
tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci
se încrede în Tine.” (se încrede în Cuvântul lui
Dumnezeu).
Versetul acesta din Isaia este un secret
puternic pentru fiecare credincios.
Dumnezeu va păstra mintea noastră,
sufletul nostru si emoţiile (sentimentele)
noastre în pacea PERFECTĂ DACĂ noi
rămânem în promisiunile Cuvântului şi
ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu.
În schimb, Împărăţia lui Dumnezeu care este
în noi ne va conduce la neprihănire, pace şi
bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17).

Romani 8:1 spune, „Acum dar nu este nici
o osândire pentru cei ce sunt în Hristos
Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile
firii pământeşti (sentimentele noastre),
ci după îndemnurile Duhului.” Cuvântul
„Hristos” în limba ebraică înseamnă „Unsul
lui Dumnezeu”. Asta înseamnă că cei ce
sunt în Hristos sau în ungerea Lui nu vor
umbla după îndemnurile firii pământeşti
(simţurile firii) ci conform ungerii care este
în noi. Bineînţeles că împreună cu aceasta
noi primim şi ajutorul Duhului Sfânt care
împuternicește ungerea în noi.
Noi niciodată nu ar trebui să întrebăm,
„Ce poate Cuvântul lui Dumnezeu să facă
pentru mine?” pentru că Tatăl deja l-a
împlinit.
Întrebările care trebuie să ni le punem (nouă
înşine) sunt acestea:
1.

2.

3.

Cred eu în ceea ce Cuvântul lui
Dumnezeu deja a împlinit pentru
mine?
Cred eu în ceea ce Cuvântul
lui Dumnezeu poate sa facă
pentru mine astăzi (indiferent de
sentimentele mele)?
Cred eu în ceea ce Cuvântul lui
Dumnezeu poate să facă pentru
mine în viitor (indiferent de
sentimentele mele)?

Dacă noi credem Cuvântul rostit al lui
Dumnezeu (precum a crezut şi sutașul în
Matei 8) atunci nu vom mai fi influenţați
de sentimentele noastre, care se schimbă
mereu. Spre deosebire de sentimentele
noastre, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune
că Isus (Cel ce este Cuvântul ) este acelaşi
ieri şi azi şi în veci (Evrei 13:8). Cuvântul lui
Dumnezeu este singurul lucru care este
constant şi statornic în viaţa noastră!
Familia, serviciul, finanţele, sentimentele,
şi aproape toate lucrurile din viaţa noastră
sunt nestatornice şi se pot schimba. De aceea
noi avem NEVOIE de Cuvânt. În această
misiune, singura noastră nădejde este în
Cuvântul lui Dumnezeu care este statornic
şi neschimbător. Noi ne bazăm foarte mult
pe rugăciunile şi suportul vostru dar în final
sursa noastră de putere şi stabilitate vine din
Cuvânt. 2 Corinteni 5:7 ne spune să umblăm
prin credinţă (credinţa în Cuvânt) și nu prin
vedere sau SENTIMENTE.
Actualizare; Noi lucrăm la pregătirea
proiectului de Crăciun ca să trimitem în jur
de 1000 de ursuleți de pluș pentru copii.
Deja vreo 700 de ursuleți au fost trimişi. De
asemenea, lucrăm la strângerea fondurilor
cu scopul de a cumpăra alte lucruri pentru
pachetele copiilor. În viitorul apropiat vă
vom anunţa ce sate vom vizita anul acesta,
împreună cu mai multe detalii despre
călătoria aceasta. Vă rugăm să purtați
acest proiect şi această misiune in
rugăciunile voastre. Noi vom continua să
vă ţinem la curent cu toate datele şi cu tot
ce se întâmplă la John Militaru Ministries.

Mărturie: De curând am primit un telefon
de la o femeie scumpă de 64 de ani cu
numele Pauline. Pauline nu are acces la
programele canalului Alfa Omega în Europa,
dar fetele ei, care urmăresc programul
nostru mereu, au încurajat-o pe Pauline
să sune la linia noastră de telefon pentru
rugăciune. Fetele au încurajat-o să sune
la sediul nostru pentru că de când au
început să urmărească programul nostru
săptămânal au realizat că este o ungere
specială peste emisiunile John Militaru
Ministries. Pauline suferea de mai mulţi ani
de o durere cronică la mușchii picioarelor.
De asemenea, avea dureri mari şi la
articulaţiile de la genunchi şi ca rezultat nu
putea să umble, nici cu ajutor.
Noi ne-am rugat împreună cu ea în
conformitate cu Cuvântul din Isaia 53
versetele 4-5, „Totuşi, El suferinţele
noastre le -a purtat,…. şi prin rănile
Lui suntem tămăduiţi.” Cum am început
rugăciunea pentru ea, ea a început să
simtă că ceva se întâmplă înăuntrul ei şi a
mărturisit că toate poverile grele au început
să se ridice de pe ea. Noi i-am explicat că
deşi Dumnezeu vrea sa vindece trupul ei,
mântuirea sufletului ei este mai importantă
decât vindecarea trupului. Ea s-a rugat
rugăciunea păcătosului şi L-a primit pe
Hristos ca Salvatorul ei personal!
Ea ne-a sunat din nou ca să mărturisească
că acum este capabilă să umble normal
şi merge la biserică regulat. Rostește cu
credincioşie anumite pasaje din Biblie în
dreptul ei, versete pe care i le-am dat după
ce ne-am rugat cu ea, şi mărturisește tuturor
ce a făcut Dumnezeu pentru ea. Aceasta
este puterea ungerii Cuvântului care poate
să vindece, să salveze, şi care restaurează.
Vă rugăm să continuați să vă rugaţi pentru
această misiune şi pentru acele vieţi
nespus de multe care sunt transformate
şi reînnoite prin puterea Cuvântului lui
Dumnezeu în fiecare zi. Continuând să vă
alăturați acestei misiuni, noi ne rugăm ca
Domnul să vă acopere cu aceeaşi ungere
care este peste această misiune. Ungerea
aceasta vindecă, aduce restaurare, şi
schimbă vieţi în fiecare zi. Noi vă îndemnăm
să rămâneţi concentrați pe puterea
Cuvântului rostit în fiecare zi în aşa fel ca
sentimentele să nu vă mai direcţioneze
viaţa. Dacă veţi continua să faceţi acest
lucru, noi ştim că Duhul Sfânt vă va călăuzi
să continuați să vă rugaţi şi să sprijiniţi
aceasta lucrare minunată de la John Militaru
Ministries!

Îl puteți urmări pe
John Militaru în fiecare
miercuri de la ora
10:30 și vineri de la ora
17:30 pe canalul
Alfa Omega TV.
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 18 noiembrie

MARȚI 19 noiembrie

MIERCURI 20 noiembrie

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 Fundamente Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Ora de
biologie Emisiune didactică 10:00 Să vorbim
în engleză Emsiune didactică 10:30 Program
religios 12:30 Ospăț cu mană Program religios
străin 13:00 Documentar 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Ora de biologie
Emisiune didactică 16:00 Teleshopping 17:00
Față în față Magazin TV 18:00 Fundamente

00:00 Față în față (r) 01:00 Așteptând revenirea Domnului (r) 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 08:00 Cum să începi o afacere
Etică în afaceri 08:30 Afaceri ca la carte Etică
în afaceri 09:00 Cartea Cărților 09:30 Ora
de biologie Emisiune didactică 10:00 Școala
Isahar Program religios străin 11:00 Dumnezeu
îngropat de știință (r) Dezbatere 12:00 Evoluționismul o teorie îndoielnică (r) Documentar
13:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană (r) Documentar 14:00 Filosofie, știință și dezbaterea despre Dumnezeu (r) Documentar 14:30
Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea Cărților
(r) Desene animate 15:30 Ora de biologie (r)
Emisiune didactică 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 Cum să începi o
afacere? (r) Etică în afaceri 18:30 Afaceri ca la
carte (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Cum să începi
o afacere? (r) 01:30 Afaceri ca la carte (r)
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) 07:30 Devoțional Muzică 08:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Ora de biologie 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) în
lb. maghiara 10:30 Misiunea John Militaru
11:00 Himera existenței lui Dumnezeu (r)
13:00 Școala de echipare pentru slujire (r)
14:00 Filosofie, știință și dezbaterea despre
Dumnezeu (r) 14:30 Puterea rugăciunii
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Ora de biologie (r) Emisiune didactică
16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi cu Dumnezeu Program religios străin 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios
străin 18:00 Două împărății în conflict (cu
Iosif Țon) Seminar biblic

19:00 Himera existenței lui Dumnezeu

telespectatori

Seminar biblic

19:00 Dumnezeu îngropat de știință
Dezbatere

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
Talk-show

23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu Dezbatere

19:00 Poate salva ateismul Europa?

Talk-show
zilnic de la ora 23:00
Alfa Omega produce si distribuie
de mai bine de 2 ani de zile o serie
de emisiuni TV, sub titlul: Verdictul
Științei: Creație!, în care invitați de
marcă, oamenii de știință și teologi,
explică publicului din România teoria
creaționismului științific în comparație cu alte concepții despre lume
și viață, subliniind importanța de a
înțelege de unde ne tragem și încotro
ne îndreptăm.

Dezbatere

20:30 Decupaj din realitate Materiale

21:00 Calea, Adevărul și Viața Planeta
privilegiată Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
Seminar biblic
22:30 Călătoria Program religios străin
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show 23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu Dezbatere
despre Dumnezeu Dezbatere
Dezbatere

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:30 Școala de echipare pentru slujire

23:30 Filosofie,
știință și dezbaterea despre
Dumnezeu

19:00 Himera
existenței lui
Dumnezeu

21:00 Calea,
Adevărul și
Viața Planeta
privilegiată

Dezbatere

Dezbatere

Inima Închinării

sâmbătă de la ora 20:30

Talk-show

JOI 21 noiembrie

VINERI 22 noiembrie

SÂMBĂTĂ 23 noiembrie

DUMINICĂ 24 noiembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) 00:30
Așteptându-L pe Mesia (r) 01:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Călătoria 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 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Ora de biologie 10:00
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r)
10:30 O ușă deschisă pentru tine Program
religios 11:00 Poate salva ateismul Europa?
(r) Dezbatere 12:30 Verdictul științei: Creație!
Talk-show 13:00 Decupaj din realitate (r)
Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L
pe Mesia Talk-show 14:00 Filosofie, știință
și dezbaterea despre Dumnezeu Dezbatere
14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Ora de biologie Emisiune didactică
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice 17:30 Misiunea John
Militaru Program religios 18:00 Program pentru

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Program religios (r) 01:00 Program pentru femei
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Club 700 (r) 03:30 Worship Muzică
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Vindecare interioara si plinatate
emotionala (cu Peter Horrobin) 09:00
Cartea Cărților 09:30 Ora de biologie
10:00 InTouch (cu Charles Stanley) (r) 10:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
(r) 11:00 Știința și problematica existenței
lui Dumnezeu (r) Dezbatere 12:30 Verdictul
științei: Creație! Talk-show 13:00 Alfa Omega
în obiectiv (r) 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu (r) 14:30 Gaithers și prietenii (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Ora
de biologie (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Şcoala Isahar (r) străin 18:00 Vindecare
interioară și plinătate emoțională (cu Peter
Horrobin) (r)

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Vindecare interioară și
plinătate emoțională (cu Peter Horrobin) (r)
01:30 Romani 12 (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) 03:00 InTouch (r) (cu Charles
Stanley) 03:30 Worship 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30
Devoțional 08:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Detectivii ultimei șanse 10:30 Rugul Aprins
(r) 11:30 Dumnezeu în instanță (r) 13:30
InTouch (cu Charles Stanley) 14:00 Femei
cu idealuri 14:30 Dincolo de bariere (r)
Marturie 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30 Ora
de biologie (r)

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) Program religios
01:00 Universul (r) Program pentru tineri 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00
Zborul (r) Documentar 03:30 Worship 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 Ora de biologie Emisiune didactică
10:00 Program religios 11:30 Universul (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 Ora de biologie (r) Emisiune didactică

religios străin

televiziunii

19:00 Dumnezeu în instanță Dezbatere
20:30 Rădăcini și reflecții Documentar
19:00 Știința și problematica existenței 21:00 Calea, Adevărul și Viața Descopelui Dumnezeu Dezbatere
rind Misterul vieții Documentar
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Program de misiune Știri din Orientul
televiziunii
21:00 Calea, Adevărul și Viața Povestea Mijlociu
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
vieții Talk-show
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show 23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu Dezbatere
23:30 Club 700 Magazin TV

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 Darwin, o călătorie care a zguduit
lumea Documentar
22:00 PREMIERA Zborul Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu Dezbatere

18:00 Dumnezeul minunilor Documentar
19:30 Este Dumnezeu măreț? Dezbatere
21:00 Calea, Adevărul și Viața: Metamorfoza Documentar
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secţia de poliţie (r) Film serial
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Filosofie, știință și dezbaterea
despre Dumnezeu Dezbatere

21:00 Darwin,
o călătorie care
a zguduit lumea Documentar

21:00 Calea,
Adevărul și Viața: Metamorfoza Documentar

femei (r)

21:00 Calea,
Adevărul și
Viața Povestea
vieții Talk-show
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Verdictul științei:
Creație!
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21:00 Calea,
Adevărul și
Viața Descoperind Misterul
vieții Documentar

16:00 PREMIERĂ: Universul Documentar
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
18:30 Mesagerul (cu John Bevere) Program 17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele

Verdictul Științei:

CREAȚIE!
documentare. talk-show-uri, filme
și emisiuni speciale creaționiste

18-24 noiembrie 2013

Î

SĂPTĂMÂNA CREAȚIONISTĂ, numai la Alfa Omega TV

n fiecare an, Alfa Omega TV realizează
Săptămâna Creaționistă, o campanie fără
precedent în România care are scopul de
a susține creaționismul, de a conștientiza
populația despre importanța acestuia și
de a prezenta dovezi științifice concrete
care îl atestă. Alfa Omega TV a devenit un
furnizor de resurse media care sprijinesc
Creaționismul fiind produse în studiourile
proprii zeci de programe tematice sub
genericul “Verdictul științei: Creație!”.
Creaționismul reprezintă credința conform
căreia o inteligență superioară cu rol de
Creator (adică Dumnezeu) a creat materia
din nimic. Acesta susține că pentru actul
creației a fost nevoie doar de putere,
înțelepciune și voință din partea Creatorului
iar viața a apărut în mod spontan prin
rostirea cuvântului atotputernic. Materia
este efemeră dar viața continuă prin
reproducerea fiecărei specii în parte, unele
dintre ele fiind înrudite. Creaționismul nu
este considerat ca făcând parte din vreo
ramură a științei ci este o credință veche de
secole, îmbrățișată de multe religii. Totuși,
creaționismul este împărțit în trei ramuri
de bază: creaționismul biblic, creaționismul
evoluționist și creaționismul științific.
Creaționismul a început să piardă teren în
secolul al XIX-lea când majoritatea oamenilor
de știință au început să promoveze idei care
susțineau o evoluție biologică, declarând
război creaționismului prin replici ca și cea a
lui Jacques Godbout, care afirma că: “trebuie
amintit elevilor că dușmanii credincioșilor
sunt în primul rând microscopul și
telescopul”.
În anul 1859 Charles Darwin a dat startul
unei noi teorii prin lucrarea sa intitulată
“Originea Speciilor”, în care propunea că
există o evoluție naturală a formelor de viață
care are loc prin două mecanisme majore,
acestea fiind selecția naturală și driftul
genetic. Teoria sa susține că speciile descend
unele din altele, iar faptul că anumite
organisme sunt mai complexe decât altele se
explică prin gradul de evoluție pe care l-au
suferit.
De la Darwin încoace, pe băncile școlilor și în
institutele de specialitate, se discută intens
teorii evoluționiste conform cărora Universul
a apărut în urma așa-numitului Big Bang.
Teoria Big Bangului susține că toată materia
a fost concentrată într-un “ou cosmic” care
a explodat iar această materie s-a dispersat

și a suferit modificări care au produs
transformări radicale referitoare
la textura, structura și temperatura
sa, iar soarta acestei materii fiind de a
se restrânge în “oul cosmic” inițial. Teoria
susține că ciclul materiei durează multe
miliarde de ani, repetându-se la nesfârșit,
concluzionând cu faptul că materia este
veșnică.
Mulți dintre oamenii de știință au îmbrațișat
teoria evoluției deși o parte dintre ei au
recunoscut că au ajuns la concluzia că
ceva nu se potrivește. Spre expemplu
evoluționistul Hans Kuhn a spus: “Este
neclar cum s-au putut forma primele
sisteme biologice... Ele trebuie să fi avut
deja un mecanism care să lucreze cu o
strategie rafinată, precum aparatul genetic
al organismelor de astăzi. Cum au putut
să apară astfel de sisteme?... Un sistem de
complexitatea aparatului genetic nu poate
niciodată să fie produsul unei întâmplări.”
În timp ce evoluționistul și chimistul Ernest
Kahane a afirmat că “este absurd să crezi că
o celulă vie apare prin ea însăși, dar, totuși,
cred asta pentru că nu îmi pot imagina
lucrurile altfel.”
Biologul german, Arnold Dobel, prevestea în
anul 1904 că : “Noua percepție asupra lumii
se bazează efectiv pe teoria evoluționistă.
Bazându-ne pe ea am construit o nouă
etică. Toate valorile vor fi reevaluate.”
Presupunerea s-a adeverit deoarece în
prezent oamenii de știință generează în
permanență teorii și presupuneri, provenite
din dorința de a găsi o formă finală a
reevaluării perpetuând această etică nouă.
Știința poate să cerceteze doar elementele
aflate AICI și ACUM iar prin concluziile pe
care le obține aici trage concluzii despre
trecut. Valabilitatea informațiilor descoperite
astfel depinde de acceptarea ipotezelor
impuse de context, în timp ce modelul
biblic al creației răspunde nu doar la
întrebarea “De unde?” ci și la întrebările “De
ce?” și “Încotro?”, ridicând problema unui
scop și al unei destinații finale.
Savantul Pascual Jordan a scris astfel
referitor la opoziția dintre evoluție și creație:
“Nu există conciliere. Doar una din ele poate
fi adevărată, cealaltă fiind neadevărată”, iar
în cartea “Creaționism contra evoluționism”,
editată de Bruno Schwengheler, ni se
propune să luăm în considerare faptul că
“Modelul care are dreptate este acela care

este în concordanță cu afirmațiile științei și
nu contrazice experiențele oamenilor.”

Așadar, în săptămâna 18-24
noiembrie, Afla Omega TV te invită
să urmărești numeroase talk-showuri și documentare, în care oamenii
de știință susțin, dezbat sau combat
creaționismul, aducând la lumină
erorile teoriilor ștințifice evoluționiste
și eventualele fisuri aflate pe paginile
Bibliei. Poți afla acum dacă Dumnezeu
a creat lumea, dacă a păcătuit știința
sau dacă a evoluat Universul. Ce nu a
știut Charles Darwin? Ce s-a întâmplat
cu maimuțele și unde au dispărut
dinozaurii? Află acum care este, de fapt,
adevărul despre enigmele istoriei?

Resurse din librăria Alfa Omega TV
DESCOPERIND MISTERUL
VIEȚII (documentar)
1 DVD/65 min.

20 lei
PLANETA PRIVILEGIATĂ
(documentar)
1 DVD/63 min.

20 lei
CREAȚIONISM CONTRA
EVOLUȚIONISM
(carte ilustrată) 142 pg.

20 lei
Comandă oricare dintre aceste
produse și primești GRATUIT
broșura:

Creația: o crezi sau nu

- o perspectivă biblică asupra
creației
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 25 noiembrie

MARȚI 26 noiembrie

MIERCURI 27 noiembrie

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 Fundamente Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Program religios 12:30 Ospăț cu mană (r)
Program religios străin 13:00 Documentar (r)
Documentar 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Lumea lui Jonathan Program
pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Fundamente (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 Cum să începi o afacere Etică în afaceri
08:30 Alte afaceri Etică în afaceri 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Cel mai
bun cadou Program pentru copii 10:00 Școala
Isahar Program religios străin 11:00 Eroi divini
Film artistic 13:00 Ce s-a întâmplat cu rasa
umană Documentar 14:00 Vechi secrete ale
Bibliei Documentar 14:30 Club 700 Magazin
TV 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Cel mai bun cadou (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
Cum sa începi o afacere (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Cum să începi
o afacere (r) Etică în afaceri 01:30 Alte afaceri
(r) Etică în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru 03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Pilda semănătorului, grâul și neghina Program pentru
copii 10:00 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) în lb. maghiară – Program străin 10:30
Misiunea John Militaru Program religios 11:00
Un motiv să cânți (r) Film artistic 12:30 Ora
tinerilor (r) 13:00 Școala de echipare pentru
slujire Seminar biblic 14:00 Mâini iscusite (r)
Documentar 14:30 Puterea rugăciunii (r) Din
actualitate 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Pilda semănătorului, grâul și neghina (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Astăzi
cu Dumnezeu 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) 18:00 Două împărății în
conflict (cu Iosif Țon) (r) Seminar biblic

19:00 Eroi divini Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 Un motiv să cânți Film artistic
20:30 Ora tinerilor
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Mulţumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
Seminar biblic

23:30 Mâini iscusite Documentar

08:00 Fundamente Seminar

19:00 Un motiv
să cânți Film

biblic

artistic

Freedom of silence
PREMIERĂ: film artistic
joi, 29 noiembrie, ora 19:00
Filmul ne duce în viitorul apropiat,
unde libertatea religioasă a creștinilor
este tot mai îngrădită, până când
creștinismul este de-a dreptul anulat.
Biserici de pretutindeni sunt închise
și înlocuite cu Biserica Universală,
mai puțin agresivă. Povestea merge
pe urmele lui Zach Thompson, care
îndrăznește să ramână statornic
adevărului. Un film provocator, care
vă va stârni credința și dorința după
libertate.

19:00 Eu, din nou 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 Hollywood Documentar

19:00 Eu, din
nou Film artistic

Mapamond Creștin
sâmbătă de la ora 17:30

JOI 28 noiembrie

VINERI 29 noiembrie

SÂMBĂTĂ 30 noiembrie

DUMINICĂ 01 decembrie

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
(r) 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
Iosif 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 Eu, dinnou 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
Hollywood (r) Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Iosif
(r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping
17:00 Program pentru minorități etnice
17:30 Misiunea John Militaru Program religios
18:00 Program pentru femei Seminar biblic

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 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) 03:30 Închinare profetică Muzică 04:00 Worship 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Vindecare prin eliberare (cu Peter Horrobin)
Seminar biblic 09:00 Cartea Cărților Desene animate 09:30 Ieremia 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
Neacceptat (r) Film artistic 12:30 Cele șapte
biserici din Apocalipsa – Pergam (r) Program
religios 13:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din
culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r)
Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea lui Isus
Documentar 14:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00 Cartea Cărților (r) Desene
animate 15:30 Ieremia (r) Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Scoala Isahar
Program religios străin 18:00 Vindecare prin
eliberare (cu Peter Horrobin) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Vindecare prin eliberare
(cu Peter Horrobin) (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) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa Omega în
obiectiv 08:30 Bucură-te de fiecare zi (cu
Joyce Meyer) 09:00 Cartea Cărților 09:30
Detectivii ultimei șanse 10:30 Rugul Aprins
11:30 Freedom of silence (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și
reflecții (r) 14:00 Femei cu idealuri 14:30
Dincolo de bariere (r) 15:00 Cartea Cărților
(r) 15:30 Să vorbim în engleză

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) Program
religios 01:00 Conferință profetică (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) 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Omida Carlos Desene
animate 10:00 Program religios 11:30 Conferință
profetică (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 Omida Carlos (r)

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

19:00 PREMIERĂ: Freedom of silence Film

televiziunii

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

23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Club 700 Program religios străin
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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 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu
23:00 Invazia păgână Documentar

19:00
Neacceptat Film

22:00 Femei cu
idealuri Program

artistic

pentru femei
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16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Știri din Orientul
Mijlociu

17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
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 Secția de poliție Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele

18:00 Centenar Richard Wurmbrand
Documentar

20:00 România muzicii tradiționale Muzică
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secția de poliție (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

sexualității

23:00 Secția de
poliție Film serial

18:00 Centenar
Richard Wurmbrand Documentar

„În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege
spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
ca să stăpânească rămăşiţa Edomului şi toate neamurile peste care a
fost chemat Numele Meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri.”Amos 9:11
Poate că nu înțelegi... dar despre tine vorbește Domnul,
generație de azi!
Domnul vorbește specific, ne-a echipat cu tot ce avem nevoie
ca să trăim și să împlinim cuvântul Său pe pământ. Noi suntem
generația acestei promisiuni!!!! Și trebuie să ne aliniem și să venim
în acord cu voia Lui pentru aceste timpuri – aceasta este chemarea
noastră! Să fim o generație de închinători adevărați care se închină
în duh și adevăr care nu doar vorbește despre închinare sau doar
performează, ci practică prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor
– asta este închinarea! Trebuie să înțelegem că închinarea este
trăire, nu un eveniment.

C

u câțiva ani în urmă, Dumnezeu ne-a vorbit despre
planurile pe care le are cu țara noastră și în special
despre o trezire spirituală prin închinare; El ne-a spus că
a venit vremea ca închinătorii din România să se ridice,
să experimenteze prezența lui Dumnezeu, să scrie, să
compună și să cânte un cântec nou Regelui, un cântec izvorât
din inima lor pentru El. De prea multe ori, am preluat închinarea și
muzica altora, fără să acceptăm să plătim prețul, pe care ei, la rândul
lor, l-au plătit. Am fost uimiți de măreția acestui vis a lui Dumnezeu
pentru țara noastră, dar mai ales că o împărtășea cu niște oameni
limitați ca noi. Dar am îndrăznit să-L credem și am acționat! Așa s-au
născut zeci de cântece inspirate direct din
inima Lui și ca o concretizare a viziunii, am
format echipa de închinare Callatis Praise. Dar
Dumnezeu nu s-a oprit aici... Visul Lui era mai
mult decât o echipă, decât o biserică, decât un
oraș sau o zonă, era visul pentru o națiune –
România! Și nu numai...

Nu sunt un om mai „răsărit” ca alții, nu sunt mai mare în statură
decât alți lideri și închinători din România, toți avem șansa noastră
să „intrăm în râu”, în curgerea vremurilor noastre, în marele plan
a lui Dumnezeu pentru noi, acum, și tot ce avem nevoie este
disponibilitatea de a auzi glasul și chemarea Lui.
„Răscumpărați timpul, căci vremurile sunt grele”- este un mesaj
iminent care nu ne mai permite să ne irosim aiurea, ci să ne venim
în fire și să ocupăm locul de autoritate pe care Domnul ni l-a dat în
planul Său.

Când practici prezența lui
Dumnezeu, închinarea curge,
atinge, trezește, vindecă,
ridică, investește și trimite!

Alba Iulia a fost pentru noi un pas mai
departe, locul în care El ne-a lărgit viziunea, unde am descoperit
oameni cu potențial, cu un suflu nou al generației actuale și gata să
se dedice aceleeași viziuni. El a aprins o flacără a închinării în noi și
împreună, suntem mai aproape de trezirea promisă!

„Cântecul Națiunii”, nu este o nouă trupă, este un alt nivel în
viziunea pe care Domnul ne-a dat-o, un pas înainte în împlinirea
scopului Său pentru viețile noastre. Fără să avem vreo garanție, am
îndrăznit să-L credem pe Domnul pe cuvânt și am provocat tinerii
din Alba Iulia si din zonele apropiate, aducându-i împreună, formând
un cadru în care să se deschidă și să se lase inspirați de Duhul Sfânt,
folosind creativitatea în cântecele compuse. Am fost surprinși să
vedem cum Dumnezeu ne-a copleșit cu o revărsare de cântece noi,
descoperind fiecărui închinător potențialul său în El. Ne-am văzut
în nevoia de a duce mai departe acest sunet nou, de aceea am luat
decizia să inițiem proiectul unui album – Cântecul Națiunii- care
să cuprindă cântecele acestei generații .Toți suntem „cântecul
națiunii”! Toți trebuie să cântăm un cântec nou, cântecul
generației noastre, sunetul nou al trezirii. Trebuie să pregătim
terenul pentru ceea ce El are de gând să facă în aceste timpuri,
să pregătim „burdufuri noi pentru vinul cel nou” așa cum spunea
colegul meu, Sunny Trancă, și nu numai el. Domnul ridică o generație
de vizionari și sunt tot mai mulți care se adaugă acestei mișcări a
Duhului Sfânt în acest timp.
Cred din toată inima că Dumnezeu dă viziune copiilor Lui, pentru
că are planuri pentru generația lor, ca să înțeleagă vremurile în care
trăiesc cu particularitățile lor. Cred că viziunea de care El ne vorbeste
azi, este diferită de ce au primit părinții noștri, dar în același timp
există o continuitate a Duhului Sfânt în ceea ce le-a spus lor și ce ne
spune nouă...ca un fir roșu....Trezirea!!!!! Restaurarea Preoției și a
Închinării în vremurile din urmă.

Când te dedici închinării ca și trăire ești dator
lui Dumnezeu să primești revelațiile proaspete,
să vezi lucrurile prin prisma Culturii Împărăției,
care înseamnă onoare, reverență și curaj.
Când practici prezența lui Dumnezeu,
închinarea curge, atinge, trezește, vindecă,
ridică, investește și trimite! - aceasta este
Închinarea în duh și-n adevăr!

Benjamin Disareli spunea: „ Secretul succesului unui om, în viață,
este ca acesta să fie gata când timpul lui vine.”
Mă adresez unei generații a trezirii, unei generații căreia Dumnezeu
i-a acordat un credit și un statut înalt, o generație care nu poate
trăi oricum, decât PREGĂTITĂ!!! O generație de închinători în duh
și în adevăr, care aude sunetul trezirii și urmează chemarea, care
aude cântecul de biruință pe care Dumnezeu îl cântă neîncetat, o
generație care pregătește calea și grăbește venirea Domnului. A
venit vremea să înălțăm un cântec nou peste națiunea noastră –
Cântecul Națiunii!
Generație de închinători – FII GATA!!!!!
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CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
PRIN ALFA OMEGA TV
Alfa Omega TV schimbă vieți - Fii și tu parte!
Canalul Alfa Omega TV – Cuvântul lui Dumnezeu prin televiziune

În

fiecare zi, prin fiecare program difuzat pe Alfa Omega TV, numeroși români ajung să Îl cunoască pe
Hristos și să învețe principiile Scripturii. Din acel moment, viața lor se schimbă complet și ireversibil.
Un program. O viață schimbată. O națiune câștigată pentru Hristos.

L

a centrul pentru vârstnici de la Tinca,
încercăm să ținem cât mai mult în
emisie postul Alfa Omega TV. Avem
oameni din diferite culturi, clase sociale,
cu obiceiuri diferite, însă acolo unde am
observat că există o dorință după mai
bine, recomandarea noastră a fost să privească cât mai mult
timp postul Alfa Omega TV. În urma urmăririi acestui post, mai
multe doamne s-au hotărât să-L urmeze pe Isus Hristos Am
rămas uimit de impactul pe care-l are canalul asupra unui om la
pat care are nevoie de mângâiere. Recomand tuturor celor care
privesc acest post ca acolo unde este un bolnav la pat să încerce
să canalizeze atenția acelui bolnav pe canalul Alfa Omega TV.
Nu doar că este o apropiere extraordinară de Domnul, ci Alfa
Omega TV poate fi un medicament, poate fi eliberare, vindecare
și în mod sigur poate fi mântuirea acelui om.”
Mircea Badea, fondatorul Asociației Creștine Peniel Tinca, jud Bihor.

Î

ntr-o noapte după ora 12 era o emisiune despre ocultism
și practicile oculte. Am vizionat această emisiune și la
un moment dat se vorbea despre obiecte și cărți oculte.
Vizionam emisiunea împreună cu băiatul meu care mi-a
spus: „Toate papirusurile pe care le avem, obiectele fengshui, toate cărțile Harry Potter, nu mai tebuie să stea în
casa noastră pentru că este o deschidere foarte mare ca să intre duhurile și să nu
ne fie bine.” La ora aceea din noapte, am luat saci de gunoi mari și am dat toate
tablourile jos de pe pereți, am căutat toate obiectele care ni se păreau că nu sunt
în regulă și le-am dus la gunoi.” loredana florea, telespectatoare București
ând sunt acasă, televizorul merge aproape non-stop pe
Alfa Omega TV și urmăresc tot ce vine la rând. Emisiunile
lui Joyce Meyer sunt niște emisiuni bune, cu învățătură
și informații utile. Potrivit cu nevoile mele, așa au venit și
informațiile urmărite. Dumnezeu a știut să le potrivească
și la fiecare nivel al meu de creștere spirituală am primit
învățătura de care aveam nevoie. mihaela țărmure, telespectatoare Timișoara

C

Fii și tu parte din lucrarea de misiune prin media prin televiziune. O donație de 50 RON ne ajută
să acoperim o oră de emisie a canalului Alfa Omega TV, ducând Cuvântul lui Dumnezeu în casele a
milioane de români. Fii și tu misionar prin media, alături de noi, prin donația ta și prin rugăciunea ta!

Î

Proiect: Programe creștine pe stații TV locale
comerciale din România și Moldova

ncă de la începuturi, în 1994,
studioul Alfa Omega TV a
distribuit programe TV și emisiuni
educative către stații comerciale
din întreaga țară. Treptat, Alfa
Omega TV a devenit unul din
principalii furnizori de programe
TV creștine. Pentru fiecare stație
căreia i se pun la dispoziție resurse
video, pachetul de programe
de la Alfa Omega TV contribuie
la diversificarea tematică a
conținutului oferit telespectatorilor,
în special pe direcția educațională.
vând un conținut etic, în spiritul
moralei creștine, programele
subtitrate sau produse de studio
continuă să fie distribuite către
stații TV locale sau regionale, cu
emisie prin cablu, eter sau satelit,
cu impact local sau cu acoperire
zonală sau națională, venind în
întâmpinarea nevoilor spirituale ale
societății românești.

A
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Î

n prezent, 41 de stații difuzează
filme, documentare, programe
muzicale, emisiuni pentru copii,
știri și emisiunea de referință Calea,
Adevărul și Viața.
Am o bucurie
mare pentru
că în casele
noastre a
început o
lucrare divină, sâmbăta de la ora
14-15 și duminica de la 13-14 și
apoi de la 16-18, televiziunea locală
TTM transmite aceste programe
creștine de la Alfa Omega TV.
Credem că Dumnezeu va lucra
astfel încât cei care nu au auzit
Cuvântul lui Dumnezeu să poată
să aibă ocazia să-l audă, să putem
merge cu lumina în fiecare casă.”
Beldean Maria, Târgu Mureș

FII PARTE ȘI TU:
www.alfaomega.tv/partener

În total, 246 de persoane care să fie parte din
lucrarea de misiune prin media în România!
Dacă vrei să fii unul dintre aceștia, scrie-ne pe
adresa info@alfaomega.tv, sau sună-ne la
0256.284.912. www.alfaomega.tv/partener

ÎN FIECARE CASĂ DE ROMÂN
www.alfaomega.tv/receptie
Canalul Alfa Omega TV În fiecare casă

P

rimim zilnic mărturii și încurajări din partea multor
credincioși care ne urmăresc. Prin programele Alfa Omega
TV ei s-au apropiat de Dumnezeu, au fost mântuiți,
vindecați, eliberați, au crescut spiritual, s-au botezat și acum
sunt parte dintr-o biserică. De asemenea, pentru mulți
creștini aflați în situații dificile, Alfa Omega TV este o sursă
permanentă de hrană spirituală prin resursele oferite.
Canalul Alfa Omega TV oferă o alternativă educațională și
spirituală în grila de canale ale firmelor de cablu TV. În acest
mod, românii sunt expuși mesajului creștin, diferit de cel
promovat de media seculară comercială. Ne dorim ca tot mai
mulți români să Îl cunoască pe Dumnezeu.
Prin televiziune ducem Cuvântul lui Dumnezeu în casele
celor care nu au pe nimeni să le spună Vestea Buna. Intrăm
în casele celor care nu pot să frecventeze o biserică, astfel ei
sunt atinși într-un mod direct. De asemenea, prin Alfa Omega
TV contribuim la echiparea pentru slujire a credincioșilor și
promovăm valorile creștine în România.

În acest moment Alfa Omega TV este prezent în numeroase
rețele de TV cablu din România, în pachetele de bază
analogice sau în IPTV. Sunt însă și localități în care deocamdată
canalul nu a fost introdus în pachetele de bază sau în extensiile
digitale, deși este disponibil gratuit.
Pentru ca Alfa Omega TV să atingă tot mai mulți români este
necesar să intre în toate rețelele de cablu TV. Noi facem în
permanență toate demersurile necesare pentru ca Alfa Omega
TV să fie introdus în fiecare rețea, însă decizia finală aparține
operatorului de cablu sau TV satelit.
Firmele de televiziune sunt sensibile la cererile abonaților lor
și doresc să satisfacă cererile acestora, de aceea posibilitatea
ca Alfa Omega TV să fie inclus crește atunci când tot mai mulți
abonați cer introducerea lui.

Noi am făcut tot ceea ce ține de noi, dar acum
avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi.

Dacă NU RECEPȚIONEZI Alfa Omega TV
PE televizorUL TĂU

DACĂ RECEPȚIONEZI DEJA ALFA OMEGA TV
PE TELEVIZORUL TĂU

SUNĂ LA FIRMA DE CABLU TV UNDE EȘTI ABONAT și

SPUNE ȘI ALTORA - Te bucuri de programele noastre?

SCRIE O CERERE operatorului tău de cablu, în care soliciți

IMPLICĂ-TE ȘI PROMOVEAZĂ Alfa Omega TV - Ajutăne să ducem Alfa Omega TV în fiecare casă. Promovează-ne
pe Facebook, postează video-ul la tine pe site și blog, dă mai
departe pliantele, motivează-i pe cei dragi să ceară și ei Alfa
Omega TV. Materiale: http://alfaomega.tv/receptie

cere introducerea canalului în rețeaua de TV cablu analogic,
extensia digitală sau platforma TV satelit DTH la care ești
abonat. De asemenea, spune-le și altora, celor dragi ție, să
solicite Alfa Omega TV în pachetul lor de programe.

introducerea canalului Alfa Omega TV în platforma digitală
sau/și în pachetul de canale TV de bază.

SPUNE ȘI ALTORA: cunoscuți, prieteni, membri ai familiei și
lideri ai comunității din care faci parte, să ceară introducerea
canalului Alfa Omega TV.

ROAGĂ-TE ÎMPREUNĂ CU NOI că Alfa Omega TV să fie

introdus în RCS-RDS, UPC, și celelalte rețele de cablu TV, pentru
ca milioane de români să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu
prin televiziune.

Ajută-i și pe alții să aibă Cuvântul lui Dumnezeu prin Alfa
Omega TV în casele lor. Informează-i și încurajează-i să ceară
operatorilor lor de cablu introducerea canalului. Acum au
șansa să aibă Cuvântul lui Dumnezeu în casele lor prin TV.

CERE OPERATORULUI TV INTRODUCEREA ÎN
PLATFORMA DIGITALĂ - Suntem în multe rețele în

România în pachetele de canale de bază analogice, însă nu
suntem nicăieri în extensia digitală, și milioane de oameni nu
ne pot urmări. Solicită rețelei de cablu la care ești abonat să
introducă Alfa Omega TV în extensia digitală.

Fiecare telefon, fiecare cerere, fiecare rugăciune contează! Fii și tu parte!
www.alfaomega.tv/receptie | 0256-284.913
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 02 decembrie

MARȚI 03 decembrie

MIERCURI 04 decembrie

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 Fundamente Seminar biblic 09:00
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Program religios (r) 12:30 Ospăț cu mană
(r) Program religios străin 13:00 Documentar
(r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Lumea lui Jonathan (r) Program pentru
copii 16:00 Teleshopping 17:00 Față în față
Magazin TV 18:00 Fundamente (r) Seminar

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (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 08:00 Cum
să începi o afacere Etică în afaceri 08:30 Alte
afaceri Etică în afaceri 09:00 Cartea Cărților
Desene animate 09:30 Aleea Cristale Program
pentru copii 10:00 Școala Isahar Program religios străin 11:00 Nichloas Nickleby (r) Film artistic 13:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
(r) Documentar 14:00 Vechi secrete ale Bibliei
(r) Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin
TV 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Aleea Cristale 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 Cum să începi o
afacere Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Cum să începi o afacere (r) Etică în afaceri 01:30 Alte afaceri (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 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Aleea Cristale
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 Încă o șansă căsniciei (r) Film artistic
12:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
13:00 Școala de echipare pentru slujire (r)
Seminar biblic 14:00 Matt (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aleea
Cristale 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)

biblic

19:00 Nichloas Nickleby Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Ce s-a întâmplat cu rasa umană
Documentar

23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 Încă o șansă căsniciei Film artistic
20:30 Ora tinerilor
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Multumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
Seminar biblic
23:30 Matt Documentar

19:00 Nichloas
Nickleby Film

19:00 Încă o
șansă căsniciei

artistic

Film artistic

JOI 05 decembrie

VINERI 06 decembrie

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 Călătorie
(r) 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
Cartea Cărților Desene animate 09:30 Aleea
Cristale 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 Iertat (r) Film artistic
12:30 Călătorie (r) Talk-show 13:00 Decupaj
din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00
Hollywood (r) Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30 Aleea
Cristale 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

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 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 (r) 03:30 Închinare

pentru femei (r)

19:00 Secretele lui Jonathan Sperry 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

20:30 Supraviețuirea
miraculoasă a
Ierusalimului
Documentar

ALFA OMEGA TV MAGAZIN

PREMIERĂ: film artistic
vineri, 6 decembrie, ora 19:00
Cody este „copilul cu probleme” care
continuă să facă alegeri greșite chiar
și după ce crește. Mama lui, Pam,
asistă cu durere la declinul fiului ei.
Împreună ajung într-un punct fără
scăpare. Cody se luptă cu dependența
și infracțiunile, iar mama lui este
afectată pe toate planurile: atât în
căsnicie cât și la lucru. Credința ei este
clătinată și se simte mai singură ca
niciodată și singurul lucru care o ține
în viață este rugăciunea. Povestea
demonstrează încă o dată faptul că
ceea ce este imposibil pentru om,
este posibil pentru Dumnezeu.

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 Hollywood – Documentar

Alfa Omega
în Obiectiv

19:00 Iertat Film

joi de la ora 20:30

artistic

SÂMBĂTĂ 07 decembrie

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Păcatul genealogic și
consecințele acestuia (cu Otto Bixler) 02:00
Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch
profetică Muzică 04:00 Worship 05:00
(cu Charles Stanley) 03:30 Worship Muzică
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul
și Viața (r) 07:30 Devoțional 08:00 Alfa
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Păcatul genealogic și consecințele acestuia Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te de
(cu Otto Bixler) 09:00 Cartea Cărților Desene fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 09:00 Cartea
animate 09:30 Aleea Cristale 10:00 InTouch Cărților Desene animate 09:30 Detectivii
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te de ultimei șanse 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Secre- Unexpected places (r) 13:00 InTouch (cu
tele lui Jonathan Sperry (r) Film artistic 12:30 Charles Stanley) 13:30 Rădăcini și reflecții
Cele șapte biserici din Apocalipsa – Sardes (r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo
(r) Documentar 13:00 Alfa Omega în obiectiv de bariere (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
(r) Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de ba- Să vorbim în engleză
riere (r) Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea
lui Isus Documentar 14:30 Gaithers și priete- 16:00 Conferința profetică
nii (r) 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate 17:00 Jerusalem Dateline (r) Stiri din
15:30 Aleea Cristale (r) 16:00 Teleshopping Orientul Mijlociu
17:30 Mapamond creștin Știri
17:00 Școala Isahar (r) Program religios străin
18:00 Păcatul genealogic și consecințele
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
acestuia (cu Otto Bixler) Seminar biblic
18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
19:00 Puterea rugăciunii Din actualitate
19:00 PREMIERĂ: Unexpected places Film
19:30 De ce Israel Documentar
20:00 Mari isprăvi Documentar
artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusa- 20:30 Inima închinării Program muzical
limului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Joni și prietenii Program religios străin
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei 22:30 Fii diferit Program pentru tineri
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul 23:00 Secția de poliție Film serial
Mijlociu
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
23:00 Invazia păgână Documentar
sexualității

19:00 Secretele
lui Jonathan
Sperry Film artistic
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19:00 Iertat Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

Unexpected places

19:00 Creaturi
extraordinare
partea 1 Documentar

DUMINICĂ 08 decembrie
00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) 01:00 Conferință
profetică (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 Mesagerul (cu John Bevere)
(r) Program religios 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) Program religios străin 09:00 Cartea
Cărților Desene animate 09:30 Omida Carlos
Desene animate 10:00 Program religios
11:30 Conferință profetică (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
Omida Carlos Desene animate
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 Imaginea perfectă a lui Isus Documentar

19:00 Eroi necunoscuți Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secția de poliție (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

19:00 Eroi
necunoscuți
Documentar

Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 09 decembrie

MARȚI 10 decembrie

MIERCURI 11 decembrie

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 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Fundamente Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Să vorbim
în engleză Emisiune didactică 10:30 Program
religios (r) 12:30 Ospăț cu mană (r) Program
religios străin 13:00 Documentar (r) 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Fundamente (r) Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (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 08:00 Cum
să începi o afacere Etică în afaceri 08:30 Alte
afaceri Etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Descoperiri din Biblie
Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
Program religios străin 11:00 Marele Handel (r)
Film artistic 13:00 Documentar (r) 14:00 Vechi
secrete ale Bibliei (r) Documentar 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburatoare (r)
Desene animate 15:30 Descoperiri din Biblie
(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 Cum să
începi o afacere (r) Etică în afaceri 18:30 Alte
afaceri (r) Etică în afaceri

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Cum să începi o
afacere (r) 01:30 Alte afaceri (r) Etică în afaceri
02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Misiunea John Militaru Program religios
03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30
Devoțional 08:00 Două împărății în conflict
(cu Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Descoperiri din
Biblie 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 My reffuge (r) Film artistic 12:00 Ora
tinerilor (r) Program pentru tineri 13:00 Școala
de echipare pentru slujire (r) Seminar biblic
14:00 Sex în epoca HIV (r) Documentar 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30
Descoperiri din Biblie (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 Marele Handel Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 PREMIERA: My refuge Film artistic
20:30 Ora tinerilor
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Multumim lui Dumnezeu pentru
fotbal Etică în afaceri
22:30 Școala de echipare pentru slujire
Seminar biblic

23:30 Sex în epoca HIV Documentar

19:00 Marele
Handel Film

PREMIERĂ: film artistic
vineri, 13 decembrie, ora 19:00
Adevărate povești de speranță și libertate în întunericul sclaviei sexuale.
Este binecunoscut faptul că sexualitatea este folosită pentru a vinde produse și servicii, dar știai ca sexul este
vândut zilnic în orașul tău? Indiferent
dacă vezi sau nu prostituate mergând
pe strada sau proxeneți care bat din
ușă în ușă să își ofere serviciile, acest
lucru este real. În timp ce imaginea
prostituției a fost frumos prezentată
în filme precum “Pretty Woman”, “Hustle & Flow”, în realitate nu este nimic
frumos în această industrie.

19:00 Sub scara lui Jakob 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 Hollywood Documentar

19:00
PREMIERA: My
refuge Film artistic

artistic

Hiding in plain sight

19:00 Sub
scara lui Jakob

Decupaj din Realitate
miercuri de la ora 20:30

Film artistic

JOI 12 decembrie

VINERI 13 decembrie

SÂMBĂTĂ 14 decembrie

DUMINICĂ 15 decembrie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale
telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios (r) 01:00
Program pentru femei (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700 Talk-show
03:30 Închinare profetică Muzică 04:00
Worship 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Relațiile și legăturile sufletești (Roger
Pook) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
09:30 Descoperiri din Biblie 10:00 InTouch
(cu Charles Stanley) (r) 10:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 11:00 Nu
renunța la barcă (r) Film artistic 12:30 Cele
șapte biserici din Apocalipsa Filadelfia (r)
Program religios 13:00 Alfa Omega în obiectiv
(r) Din culisele televiziunii 13:30 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:00 Nazaretul din vremea
lui Isus Documentar 14:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00 Casa zburatoare
(r) Desene animate 15:30 Descoperiri din
Biblie (r) 16:00 Teleshopping 17:00 Școala
Isahar 18:00 Relațiile și legăturile sufletești
(Roger Pook) (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii 00:30 Rădăcini și
reflecții (r) 01:00 Relațiile și legăturile sufletești (Roger Pook) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 InTouch (cu Charles Stanley)
03:30 Worship 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 07:30 Devoțional
08:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Întoarcerea la
Cartea Cărților 10:30 Rugul Aprins (r) 11:30
Hiding in plain sight (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) Marturie 15:00 Casa zburatoare (r) 15:30 Să vorbim în engleză

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs) (r) 01:00
Conferință profetica (r) 02:00 Calea, Adevărul
și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari isprăvi (r)
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 Desene animate 09:30
Omida Carlos 10:00 Program religios 11:30
Conferință profetica (r) 12:30 Ospăț cu mană
(r) 13:00 Program religios 13:30 Biserica
Metanoia Harvest Arad 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) 15:00 Casa
zburătoare (r) 15:30 Omida Carlos (r)

(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 (r) 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 Descoperiri din Biblie
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 Sub scara lui Jakob (r)
Film artistic 13:00 Decupaj din realitate (r)
Materiale telespectatori 13:30 Așteptându-L pe
Mesia (r) Talk-show 14:00 Hollywood (r) Documentar 14:30 Astăzi cu Dumnezeu (r) Program
religios străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene
animate 15:30 Descoperiri din Biblie (r) Program pentru copii 16:00 Teleshopping 17:00
Program pentru minorități etnice 17:30
Misiunea John Militaru (r) Program religios
18:00 Program pentru femei (r)
19:00 PREMIERA: Hiding in plain sight Film
artistic

19:00 Nu renunța la barcă Film artistic
19:30 Cabana nr. 6 Film artistic
20:00 Emisiune specială Dăruiește lumină

20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu
23:00 Invazia păgână Documentar

16:00 Conferință profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Stiri din
Orientul Mijlociu
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
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 Secția de poliție Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

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 Izbânda lui James O. Fraser Documentar

18:30 Aripi de vultur Documentar
19:00 Acolo unde nu ajunge lumina
Documentar

20:00 Istorie a închinării creștine Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secția de poliție (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

11:00 Nu renunța la barcă

22:00 Joni și
prietenii Program

(r) Film artistic

religios străin

18:00 Izbânda
lui James O.
Fraser Documentar

23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Club 700 Magazin TV

ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Recomandări

PROGRAM TV
LUNI 16 decembrie

MARȚI 17 decembrie

MIERCURI 18 decembrie

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 08:00
Fundamente Seminar biblic 09:00 Casa
zburătoare Desene animate 09:30 Lumea
lui Jonathan Program pentru copii 10:00 Să
vorbim în engleză Emisiune didactică 10:30
Program religios 12:30 Ospăț cu mană Program
religios străin 13:00 Istoria creștinismului
Documentar 14:00 Documentar 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Lumea
lui Jonathan (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Față în față Magazin TV
18:00 Fundamente Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00 Fundamente (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 08:00 Cum
să începi o afacere Etică în afaceri 08:30 Alte
afaceri Etică în afaceri 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Descoperiri din Biblie
Program pentru copii 10:00 Școala Isahar
Program religios străin 11:00 Apostolul Petru
și Cina cea de taină (r) Film artistic 13:00
Documentar 14:00 Vechi secrete ale Bibliei (r)
Documentar 14:30 Club 700 (r) Magazin TV
15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate
15:30 Descoperiri din Biblie (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 Cum să începi o
afacere (r) Etică în afaceri 18:30 Alte afaceri (r)

00:00 Ora tinerilor (r) 01:00 Cum să începi
o afacere (r) 01:30 Alte afaceri (r) Etică în afaceri 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) 03:00
Misiunea John Militaru 03:30 Worship
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 10:00 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) în lb. maghiară 10:30
Misiunea John Militaru Program religios 11:00
Magdalena, eliberată de rușine (r) Film artistic
12:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
13:00 Școala de echipare pentru slujire (r)
Seminar biblic 14:00 Ultimul gol (r) Documentar
14:30 Puterea rugăciunii (r) Talk-show 15:00
Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30
Descoperiri din Biblie (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 Apostolul Petru și Cina cea de Taină
Film artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

Etică în afaceri

19:00 Magdalena, eliberată de rușine Film
artistic

19:00 Cartea Esterei Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

20:30 Concert Cristocentric O ungere nouă telespectatori
Program pentru tineri
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Așteptându-L pe Mesia Talk-show
22:00 Documentar
22:30 Călătoria Program religios străin
22:30 Școala de echipare pentru slujire
23:00 Gaithers și prietenii Program muzical
Seminar biblic
23:30 Hollywood Documentar
23:30 Ultimul gol Documentar

19:00 Apostolul Petru și
Cina cea de
Taină Film artistic

19:00 Magdalena, eliberată
de rușine Film

19:00 Cartea
Esterei Film artistic

PREMIERĂ: film artistic
vineri, 20 decembrie, ora 19:00
În mijlocul presiunii financiare și a incertitudinii Primului Război Mondial,
Pastorul Frederick Lehman începe să
compună un cântec despre dragostea
lui Dumnezeu. Când Frederick se
blochează la cel de-al treilea vers,
fiul sau Blynn, în vârstă de 10 ani
„sună un prieten” care să îl ajute pe
tata să termine cântecul. În căutarea
lui, micuțul descoperă o mulțime de
lucruri noi, află despre evenimente
triste care au avut loc înainte ca el să
se nască. Tatăl său trebuie astfel să îl
ajute să găsească adevărul cu privire
la dragostea lui Dumnezeu.

Puterea Rugăciunii
sâmbătă de la ora 19:00

artistic

JOI 19 decembrie

VINERI 20 decembrie

SÂMBĂTĂ 21 decembrie

DUMINICĂ 22 decembrie

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
(r) 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 Descoperiri din Biblie 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
Cartea Esterei (r) Film artistic 13:00 Decupaj
din realitate (r) Materiale telespectatori 13:30
Așteptându-L pe Mesia (r) Talk-show 14:00
Hollywood (r) Documentar 14:30 Astăzi cu
Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30
Descoperiri din Biblie Program pentru copii
16:00 Teleshopping 17:00 Program pentru
minorități etnice Program religios străin 17:30
Misiunea John Militaru Program religios 18:00

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) 00:30
Program religios (r) 01:00 Program pentru femei
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) 03:00 Club 700 Talk-show 03:30
Închinare profetică Muzică 04:00 Worship
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Sex și sexualitate (Christine Pook)
09:00 Casa zburătoare 09:30 Descoperiri
din Biblie 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 Întoarcerea (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 Nazaretul din
vremea lui Isus Documentar 14:30 Gaithers
și prietenii (r) Program muzical 15:00 Casa
zburatoare (r) Desene animate 15:30 Descoperiri din Biblie (r) Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Scoala Isahar Program
religios 18:00 Sex și sexualitate (Christine
Pook) (r) Seminar biblic

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Rădăcini
și reflecții (r) 01:00 Sex și sexualitate (Christine Pook) 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 08:00
Alfa Omega în obiectiv 08:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) 09:00 Casa zburătoare 09:30 Salvați moara 10:30 Rugul
Aprins (r) 11:30 Indescribable (r) Film artistic
13:30 InTouch (cu Charles Stanley) 14:00
Femei cu idealuri (r) femei 14:30 Dincolo de
bariere (r) Marturie 15:00 Casa zburatoare
(r) 15:30 Să vorbim în engleză

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) Program religios
01:00 Conferință profetică (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Worship 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 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Omida Carlos Desene animate 10:00 Program
religios 11:30 Conferință profetică (r)
12:30 Ospăț cu mană (r) Program religios străin
13:00 Program religios 13:30 Metanoia Harvest Arad Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Casa zburatoare (r) Desene animate 15:30 Omida Carlos (r) Program pentru copii

Program pentru femei Seminar biblic

19:00 Întoarcerea Film artistic
20:00 LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC Emisiune
retrospectivă 2013
23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Club 700 Magazin TV

19:00 PREMIERA: Indescribable Film artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Știri din Orientul
Mijlociu

23:00 Invazia păgână Documentar

19:00
Întoarcerea Film

17:00 Scoala
Isahar Program

artistic

religios

16:00 Conferința profetică
17:00 Jerusalem Dateline (r) Stiri din
Orientul Mijlociu
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
Program religios străin

18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
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 Secția de poliție Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
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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 Refugiul Documentar
20:30 La frontieră Documentar
21:00 CAV Învingătorul Documentar
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Secția de poliție (r) Film serial
23:00 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

sexualității

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

13:30 Metanoia Harvest Arad
Program religios

Valoarea Familiei

Alianța Familiilor din România

A

lianța Familiilor din România este o organizație a societății
civile, o organizație neguvernamentală al cărei obiectiv
principal este promovarea și protejarea valorilor familiei, a
vieții, și a libertății religioase în România, Uniunea Europeană,
Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite. Acestor
obiective nobile AFR, membrii și fondatorii ei și-au devotat
energia și resursele din 2005 pînă în prezent.
AFR a fost oficial constituită în septembrie 2007. Fondatorii
organizației, însă, au fost implicați, în 2006, în organizarea primei
și a celei mai mari inițiative cetățenești de revizuire a Constituției
din istoria României: revizuirea articolului 48 pentru a defini în
Constituție căsătoria tradițională, naturală, creștină și singura
posibilă, aceea între un bărbat și o femeie. În scopul acesta,
mișcarea profamilie a adunat, în 2006, 650.000 de semnături
de la cetățenii cu drept de vot ai României. În decembrie 2006
semnăturile au fost înregistrate la Guvernul României. În iulie
2007, însă, Curtea Constituțională a României a stopat proiectul
din cauza lipsei dispersiei geografice cerută de Constituție. Cu
toate că peste 500.000 de semnături au fost validate de Curtea
Constituțională, semnăturile nu proveneau din cel puțin 21 de
județe ale României și cel puțin 20.000 de semnături validate în
fiecare județ.
Fondatorii mișcării constituționale din 2006, însă, nu și-au încetat
activitatea ci au fondat, un an mai tîrziu, AFR, pentru a promova
idealurile și obiectivele enunțate mai sus. De atunci încoace AFR a
muncit cu abnegație, și intenționează să muncească cu dăruire și
în viitor, pentru promovarea și protejarea valorilor fundamentale
creștine în spațiul public.
Obiectivele promovate de AFR sunt comune majorității vaste
a întregii Românii, indiferent de apartenență religioasă, etnică
ori politică. Ele sunt promovate la nivele și prin mijloace ultile.
În primul rînd, la nivel informativ, AFR emite două scrisori
săptămânale, marți și joi. Buletinul de marți e mai mult
informativ, și redă știri naționale, dar mai ales internaționale,
privind valorile, factorii care le periclitează și acțiuni concrete
care urmăresc protejarea valorilor. Ediția AFR de joi conține un
comentariu de fond pe un subiect de interes general.
De-a lungul anilor, AFR s-a implicat și continuă să se implice
în lobbying. În 2009 noul Cod Civil al României a adoptat 4
articole foarte importante pentru familia română scrise cuvînt
cu cuvînt de AFR, printre care: definirea căsătoriei naturale în
legea României, interzicerea căsătoriilor între persoane de același
sex, interzicerea parteneriatelor civile în România, interzicerea
recunoașterii în România a căsătoriilor unisex încheiate în alte
țări, și interzicerea adopțiilor copiilor de către cupluri de același sex.

AFR lucrează cot la cot cu alte organizații pro-familie și pro-vita
din România și Europa pentru promovarea valorilor. Acțiunile AFR
de lobbying sunt făcute de multe ori împreună cu alte organizații
din România. La nivel internațional AFR cooperează cu Congresul
Mondial al Familiilor.
Anual AFR organizează conferințe naționale la care participă
ca și conferențiari personalități marcante ale vieții politice
din România și străinătate. La conferințele noastre participă
parlamentari, europarlamentari, miniștri, intelectuali și
academicieni prestigioși bine pregătiți în domeniul valorilor.
Periodic AFR intervine în cazuri speciale care afectează valorile
și care sunt pe rol în Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Periodic AFR intervine în dezbaterile care au loc în Parlamentul
European privind valorile, drepturile religioase, ori dreptul la viață
al copiilor nenăscuți. Intervențiile noastre se fac prin memorii
de expertiză special pregătite pentru a sprijini sau contracara
rezoluțiile antivalori ori pro-avort propuse în Parlamentul
European. Acționăm de asemenea pe lângă europarlamentarii
României indicându-le cum ar trebui să voteze rezoluțiile în așa
fel încât valorile creștine să fie promovate și protejate.
AFR face deasemenea intervenții în Consiliul Europei, făcând
observații privind rezoluțiile care se dezbat în Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei. Periodic AFR se implică și în
dezbaterile care au loc la ONU privind valorile. Ultima intervenție
AFR în ONU a fost făcută în primăvară printr-un memoriu în
sprijinul valorilor tradiționale.
Alianta Familiilor din România acordă interviuri mass-mediei din
România, inclusiv mediei creștine.
În primăvara acestui an, AFR a făcut demersuri în Parlament
pentru revizuirea articolului 48 din Constituție, acordând definiția
familiei conform legii fundamentale a României cu Scriptura.
Mulțumim publicului din România pentru sprijinul acordat până
acum în promovarea valorilor familiei. Vă rugăm să continuați să
ne sprijiniți. Toți cei implicați în proiectele AFR sunt voluntari. Vă
invităm să vă abonați la scrisorile săptămânale AFR, vizitându-ne
la www.alianta-familiilor.ro.
Vă rugăm să semnați Declarația de la Timișoara, o
cartă a conștiintei creștine și a valorilor creștine în
spațiul public:
http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timișoara.php.

Petre Costea, Președinte AFR
ALFA OMEGA TV MAGAZIN
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Dăruiește Lumină!

Recomandări

LUNI 23 decembrie

MARȚI 24 decembrie

MIERCURI 25 decembrie

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 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Fundamente Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare
Desene animate 09:30 Lumea lui Jonathan
Program pentru copii 10:00 Să vorbim în
engleză 10:30 Program religios 12:00 Ospăț
cu mană Program religios străin 12:30 Refugiul
(r) Film artistic 15:00 Casa zburătoare (r)
Desene animate 15:30 Lumea lui Jonathan (r)
Program pentru copii 16:00 Concert DeoGloria
17:00 Față în față Magazin TV 18:00 Fundamente (r) Seminar biblic

00:00 Față în față (r) Magazin TV 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 Cuvântul vieții cu Vladimir
Pustan Program religios 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Recensământul și
steaua Desene animate 10:00 Steaua Regelui
Program pentru copii 10:30 Ieslea din Betleem
Program pentru copii 11:00 Credința captivă
(r) Film artistic 13:00 Documentar 14:00 Vechi
secrete ale Bibliei (r) Documentar 14:30 Club
700 (r) Magazin TV 15:00 Casa zburătoare
(r) Desene animate 15:30 Recensământul și
steaua (r) Desene animate 16:00 Program de
Crăciun Biserica Elim Viena 17:00 Povestirea nașterii Mântuitorului 17:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program
religios străin 18:00 Sărbătoarea de Crăciun

00:00 Ora tinerilor (r) Program pentru tineri
01:00 Cuvântul vieții cu Pustan (r) Program
religios 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 Misiunea John Militaru
Program religios 03:30 Colinde 05:00
Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața
(r) Talk-show 07:30 Devoțional 08:00 Două
împărății în conflict (cu Iosif Țon) Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Comoara de Crăciun a lui Micah
Desene animate 10:30 Misiunea John Militaru
Program religios 11:00 Întâlnirea (r) Film artistic
12:30 Povestirea nașterii Mântuitorului (r)
13:00 Străinul perfect (r) Film artistic 14:30
Puterea rugăciunii (r) Din actualitate 15:00
Comoara de Crăciun a lui Micah (r) Desene
animate 16:00 Program de Crăciun Biserica
Elim Viena 17:00 Isus, fapte sau ficțiune
Documentar 17:30 Bucură-te de fiecare zi
(cu Joyce Meyer) Program religios străin 18:00
Două împărății în conflict (cu Iosif Țon) (r)

Program religios

Seminar biblic

19:00 Întâlnirea Film artistic
20:30 Ora tinerilor
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Străinul perfect Film artistic
23:30 Colindă

19:00 Crăciunul cu C Mare Film artistic
20:30 Decupaj din realitate Materiale

19:00 Credința captivă Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Arhitectura și puterea Documentar
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Vechi secrete ale Bibliei Documentar

19:00 Credința
captivă Film

Film serial
sâmbătă, 28 decembrie și duminică,
29 decembrie, ora 23:00
Străinul răspunde la o întrebare
provocatoare: ce s-ar intampla dacă
Isus ar trăi printre noi azi? Seria pune
în scenă momente biblice cunoscute,
începând cu un tânăr care fuge de
acasă și ajunge să locuiască pe străzi
(fiul risipitor) până la crainicul ateu al
unui talk-show radio care ridiculizează
credința ascultătorilor lui (întruchipându-l pe Toma necredinciosul).

telespectatori

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un alt străin perfect Film artistic
23:30 Gaithers și prietenii Program muzical

17:00
Povestirea
nașterii
Mântuitorului

artistic

Străinul

17:00 Isus,
fapte sau
ficțiune
Documentar

InTouch cu Charles Stanley
sâmbătă de la ora 13:00

JOI 26 decembrie

VINERI 27 decembrie

SÂMBĂTĂ 28 decembrie

DUMINICĂ 29 decembrie

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 Dacă
Isus nu s-ar fi născut Documentar 04:00
Colinde 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional
08:00 Program de colinde de la Poarta
Cerului partea 1 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Prințul păcii Desene animate
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
Crăciunul cu C Mare (r) Film artistic 12:30
Decupaj din realitate (r) Talk-show 13:00 Un
alt străin perfect (r) Film artistic 14:30 Astăzi
cu Dumnezeu (r) Program religios străin 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate 15:30
Prințul păcii Desene animate 16:00 Program
de Crăciun Biserica Elim Viena 17:00 Betleemul și nașterea lui Isus Documentar 17:30
Misiunea John Militaru Program religios 18:00
Program de colinde de la Poarta Cerului

00:00 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii 00:30 Program religios 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700
(r) Talk-show 03:30 Colinde 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Program de
colinde de la Poarta Cerului partea 2 09:00
Casa zburătoare Desene animate 09:30 Mihail
Vizitatorul Desene animate 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 Darul
perfect (r) Film artistic 12:30 Alfa Omega
în obiectiv (r) Din culisele televiziunii 13:00
Un cadou de Crăciun (r) Film artistic 14:00
Dincolo de bariere (r) Documentar 14:30
Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00
Casa zburătoare (r) Desene animate
15:30 Mihail Vizitatorul (r) Desene animate
16:00 Darul de Crăciun Balet 17:00 Dovezi
ale existenței Raiului Documentar 18:00
Program de colinde de la Poarta Cerului

00:00 Puterea rugăciunii (r) 01:00 Darul de
Crăciun (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r)
Talk-show 03:00 InTouch (cu Charles Stanley)
03:30 Colindă 05:00 Videotext 06:30
Calea, Adevărul și Viața (r) 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 Cântecul lui Alabastru
10:00 Nașterea lui Isus 10:30 Program religios
11:30 Secrets in the snow (r) 13:00 InTouch
(cu Charles Stanley) 13:30 Supraviețuirea
miraculoasă a Ierusalimului (r) 14:00 Femei
cu idealuri 14:30 Dincolo de bariere (r)
15:00 Casa zburătoare (r) 15:30 Cântecul
lui Alabastru

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 01:00 Concert de colinde Speranța și prietenii partea 1
(r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
03:00 Mari isprăvi (r) Documentar 03:30 Colinde 05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Hristos pentru
Moldova 08:00 Dumnezeu știe (cu Cindy
Jacobs) (r) străin 08:30 InTouch (cu Charles
Stanley) (r) 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Istoria lui Isus, născut sub o
stea 10:00 Program religios 11:30 Concert de
colinde Speranța și prietenii partea 1 (r)
12:30 Ospăț cu mană (r) 13:00 Program
religios 13:30 Biserica Metanoia Harvest
Arad 14:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 15:00 Casa
zburătoare (r) Desene animate 15:30 Istoria lui
Isus, născut sub o stea (r)

partea 2 (r)

partea 1 (r)

19:00 PREMIERĂ: Secrets in the snow Film

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

20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Alegerea Sarei Film artistic
23:30 Colindă

artistic

televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Un cadou de Crăciun Film artistic
23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Club 700 Magazin TV

17:00
Betleemul și
nașterea lui
Isus Documentar
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22:00 Alegerea
Sarei Film artistic

16:00 Concert de colinde Speranța și
prietenii partea 1
17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Dumnezeu știe (cu Cindy Jacobs)
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 Crăciun Program
religios străin

22:30 Noaptea împăcării Film artistic
23:00 Străinul Film serial
23:30 Colindă

16:00 Concert
de colinde
Speranța și
prietenii partea 1

16:00 Concert de colinde Speranța și
prietenii partea 2
17:00 Club 700 (r) Magazin TV
17:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Din culisele
televiziunii

18:00 Speranța Documentar
19:00 Istorisirile despre Isus, adevăr sau
ficțiune Documentar
20:00 Yorkshire pudding Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:00 Străinul Film serial
23:30 Colindă

18:00 Speranța
Documentar

Un Crăciun în familie,
alături de Alfa Omega TV

Întâlnirea

Străinul perfect

Blocați în mijlocul pustietății, 5
străini sunt obligați să poposească
la un restaurant de pe marginea
drumului. Un om de afaceri arogant,
o femeie singuratică, un cuplu în
pragul divorțului și o tânără fugară,
ajung față în față cu proprietarul
restaurantului. Acest om misterios nu doar că le cunoaște toate
secretele, dar are și răspunsuri la
toate întrebările lor, dacă doar ar
avea încredere în el. Este o întâlnire
miraculoasă, care le va schimba
viața pentru totdeauna.

Nikki Cominsky este o avocată de
succes, preocupată de viața ei care
nu este atât de perfectă. Într-o zi,
primește o invitație la cină de la Isus
din Nazaret. Gândindu-se că este o
glumă, raspunde totuși invitatiei,
iar seara se dovedește a fi cu totul
deosebită. Astfel, Nikki are parte de
o seară plină de întrebări și descoperiri, alături de un bărbat pe care
nu îl va uita niciodată.

film artistic - marți ora 19:00

film artistic - marți ora 22:00

P

etrece Crăciunul cu Alfa
Omega TV, descoperă
adevărata semnificație a
acestor sărbători, lasă ca pacea Lui să intre
în casa ta și bucură-te împreună cu cei
dragi de Darul pe care Dumnezeu l-a dat
omenirii.
De aceste sărbători, ți-am pregătit cele mai
bune programe, pentru tine și dragi ție.
În fiecare zi, de la ora 19 și apoi de la 22,
te invităm la Alfa Omega TV, să urmaresti
cele mai bune filme creștine de Crăciun.
Un alt străin perfect

film artistic - miercuri ora 22:00

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

Crăciunul cu C Mare

film artistic - miercuri ora 19:00

Comoara de Crăciun a lui
Micah

desene animate - miercuri ora 09:30

O aventură plină de mister!
Personajele animate din această
poveste prind viață într-o aventură
fantastică. Un tânăr păstoraș aflat
în căutarea unei comori, face o
descoperire uimitoare. În umblarea
lui, tânărul Micah îl găsește pe pruncul Isus și abia atunci descoperă
că adevaratele comori nu sunt
întotdeauna din aur sau argint. Un
dar minunat care va aduce bucurie
și speranță în inimile celor mici și ale
celor mari.

Crăciunul a fost întotdeauna un
sezon al bucuriei și al tradițiilor în
micul orășel Trapper Falls, orașul
natal al primarului Dan Reed. Alături
de fratele lui Greg, împodobește
orașul pentru Crăciun, concentrându-se pe scena nașterii. Când Mitch
Bright, rivalul lui Dan se întoarce
acasă după 20 de ani, consideră
o ofensă scena creștină a nașterii
Mântuitorului.

Un cadou de Crăciun
film artistic - joi ora 22:00

Un singur Dar ne aduce mereu
binecuvântare, e cel mai frumos cadou din câte există, cel mai frumos
cadou dintre toate este Isus. Acele
cadouri împachetate cu grijă, sunt
frumoase, dar nu se pot compara cu
cel mai frumos cadou, Isus.

Darul perfect

film artistic - joi ora 19:00

Prințul păcii

desene animate - joi ora 09:30

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

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

Secrets in the snow

Alegerea Sarei

În această dimineață de vineri, studenții de la Liceul Eastbrook ajung
la școală să își dea ultimul examen
înainte de vacanța de Crăciun. Dar
ceea ce a început ca o fulguială
de Decembrie s-a transformat
repede într-o furtună de zăpadă
amenințătoare și școala este închisă
timp de o zi. Filmul vorbește despre
aspecte importante cu care se
confruntă familiile și tinerii din ziua
de azi, probleme precum: imaginea
de sine, părinți enervanti, crize de
identitate, faliment și căutarea de
răspunsuri la întrebările vieții. Dar
filmul se referă la mult mai mult
decât o lecție de viață. Un film pentru tine și familia ta.

Sarah Collins este pe punctul de a fi
promovată într-o funcție de răspundere bine platită atunci când află cu
stupoare că este însărcinată. Posibilitatea unui avort sau a adopției sunt de
neconceput, cu atât mai mult cu cât ea
nu este nici căsătorită cu partenerul ei,
Matt Evans. Sarah se află într-o dilemă
deoarece, dacă păstrează bebelușul,
trebuie să renunțe la promovare
în favoarea colegului ei. Totuși fără
acea funcție, nu ar avea suficient de
mulți bani pentru a-și putea întreține
copilul, iar dacă decide să facă o întrerupere de sarcină, trebuie să înfrunte
dezaprobarea mamei și a surorii sale
Denise și să își liniștească propria
conștiința. Ce va alege Sarah?

film artistic - vineri ora 19:00

film artistic - vineri ora 22:00
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Dăruiește Lumină!

Recomandări

LUNI 30 decembrie

MARȚI 31 decembrie

MIERCURI 01 ianuarie

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30
Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce Meyer) Program religios străin 01:00 Concert de colinde
Speranța și Prietenii (r) 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 O ușă deschisă
pentru tine Program religios 03:30 Colinde
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică
08:00 Fundamente Seminar biblic
09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30
Aventurile din peștera încâlcită Film pentru
copii 10:30 Program religios 12:30 Ospăț cu
mană Program religios străin 13:00 Speranţa (r)
Documentar 14:00 Documentar 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Program
pentru copii (r) 16:00 Teleshopping 17:00
Față în față Magazin TV 18:00 Fundamente

00:00 Față în față (r) Magazin TV 01:00
Fundamente (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 03:30 Colinde 05:00 Videotext
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional Muzică 08:00 Seminar
biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Bastonașe de Crăciun Desene animate
10:00 Şscoala Isahar Program religios străin
11:00 New World Order (r) Film artistic 13:00
5 minute (r) Film artistic 13:30 Timpul viitor
(r) Film artistic 14:00 Străinul (r) Film Serial
14:30 Club 700 (r) Magazin TV 15:00 Cartea
Cărților (r) Desene animate 15:30 Bastonașe
de Crăciun (r) Desene animate 16:00 Concert
17:00 Program pentru minorități etnice
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) (r) Program religios străin 18:00 Seminar

00:00 Rugăciunea Tatăl nostru 00:30 Lista
Film artistic 02:00 Concert Paul Wilbur 03:30
Misiunea John Militaru Emisiune didactică
04:30 Colinde 05:00 Străinul Film Serial
06:30 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show
07:30 Devoțional 08:00 Cina Domnului (cu
Iosif Țon) Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene animate 09:30 Uriașul egoist Desene
animate 10:00 Misiunea John Militaru Program religios 11:00 Jimmy (r) Film artistic 12:30
Concert Paul Wilbur 13:30 Strada Sfinților
Film artistic 14:30 Puterea rugăciunii (r) Talkshow 15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
15:30 Uriaşul egoist (r) Desene animate
16:00 Istoria lui Dumnezeu Documentar
17:30 Bucură-te de fiecare zi (cu Joyce
Meyer) Program religios străin
18:00 Cina Domnului (cu Iosif Țon) Seminar

Seminar biblic

19:00 PREMIERĂ: New World Order Film
artistic

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 5 minute Film artistic
22:30 Timpul viitor Film artistic
23:00 Verdictul științei: Creație! Talk-show
23:30 Străinul Film Serial

biblic

biblic

19:00 PREMIERĂ: Jimmy Film artistic
20:30 Străinul Film serial
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Strada Sfinților Film artistic
23:30 Rugăciunea Tatăl nostru

22:00 5 minute

19:00 Recoltă prin credință Film artistic
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Șarlatanul Film artistic
23:30 Gaithers și prietenii Program muzical

23:30
Rugăciunea
Tatăl nostru

Film artistic

16:00 Istoria
lui Dumnezeu
Documentar

Șarlatanul
film artistic
miercuri, 1 ianuarie, ora 22:00
Cea mai tare trupă creștină de muzică
rock,”Grand Design” este în top! Însă
lucrurile nu stau la fel de bine în viața
solistului Johnny C. Concertele în care
cântă despre Isus vin în contradicție
cu stilul de viață egoist al marelui
artist. Viața lui este în picaj liber,
familia i se destrama și astfel Johnny
este nevoit să părăsească trupă.
Împreună cu mentorul ăau și un
cerșetor excentric, Johnny încearcă
să-și găsească din nou calea. Oare va
reuși?

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

JOI 02 ianuarie

VINERI 03 ianuarie

SÂMBĂTĂ 04 ianuarie

DUMINICĂ 05 ianuarie

00:00 Decupaj din realitate (r) Materiale telespectatori 00:30 Așteptându-L pe Mesia (r)
Talk-show 01:00 Cina Domnului (cu Iosif Țon)
(r) Seminar biblic 02:00 Calea, Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Istoria lui Dumnezeu (r)
Documentar 04:30 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 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 Recoltă prin credință (r) Film
artistic 13:00 Șarlatanul (r) Film artistic 14:30
Astăzi cu Dumnezeu (r) Program religios străin
15:00 Cartea Cărților (r) Desene animate
16:00 Teleshopping 17:00 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) 02:00 Calea, Adevărul și
Viața (r) Talk-show 03:00 Club 700 (r) Talk-show
03:30 Muzica 05:00 Videotext 06:30 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 07:30 Devoțional Muzică 08:00 Idolatria, religiile false
si rădăcinile comunismului (Otto Bixler)
Seminar biblic 09:00 Casa zburătoare Desene
animate 09:30 Teatrul de păpuşi 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 Darul lui Elisabeth (r) Film artistic
12:30 Alfa Omega în obiectiv (r) Program
religios 13:00 Sortit să se nască (r) Film artistic
14:00 Dincolo de bariere (r) Mărturie 14:30
Gaithers și prietenii (r) Program muzical 15:00
Cartea Cărților (r) Desene animate 15:30
Teatrul de păpuşi Program pentru copii 16:00
Teleshopping 17:00 Şcoala Isahar Program
străin 18:00 Idolatria, religiile false si rădăcinile comunismului (Otto Bixler) (r)

00:00 Puterea rugăciunii (r) 00:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului (r)
01:00 Idolatria, religiile false si rădăcinile
comunismului (Otto Bixler) (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) 03:00 InTouch (cu
Charles Stanley) (r) străin 03:30 Muzica
05:00 Videotext 06:30 Calea, Adevărul și
Viața (r) 07:30 Devoțional Muzică 08:00
Alfa Omega în obiectiv (r) 08:30 Bucură-te
de fiecare zi (cu Joyce Meyer) 09:00
Casa zburătoare 09:30 Program pentru copii
10:30 Rugul Aprins (r) 11:30 New Hope (r)
13:00 InTouch (cu Charles Stanley) 13:30
Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului
(r) 14:00 Femei cu idealuri (r) 14:30 Dincolo
de bariere (r) 15:00 Cartea Cărților (r) 15:30
Să vorbim în engleză

00:00 Mapamond creștin (r) Știri 00:30 Mesagerul (cu John Bevere) (r) Program religios
01:00 Conferință profetică (r) 02:00 Calea,
Adevărul și Viața (r) Talk-show 03:00 Mari
isprăvi (r) Documentar 03:30 Muzica 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 Casa zburătoare Desene animate
09:30 Program pentru copii 10:00 Program
religios 11:30 Conferință profetică (r) 12:30
Ospăț cu mană (r) Program religios străin 13:00
Program religios 13:30 Biserica Metanoia Harvest Arad Program religios 14:30 Bucură-te de
fiecare zi (cu Joyce Meyer) (r) Program religios
străin 15:00 Cartea Cărților (r)

pentru femei (r) Seminar biblic

19:00 Darul lui Elizabeth Film artistic
20:30 Alfa Omega în obiectiv Din culisele
televiziunii

21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Sortit să se nască Film artistic
23:30 Club 700 Magazin TV

19:00 PREMIERĂ: New Hope Film artistic
20:30 Supraviețuirea miraculoasă a Ierusalimului Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Femei cu idealuri Program pentru femei
22:30 Jerusalem Dateline Ştiri din Orientul
Mijlociu
23:00 Dincolo de bariere Mărturie
23:30 Documentar

16:00 Conferință profetică
17:00 Program de misiune (r) Program religios
17:30 Mapamond creștin Știri
18:00 Ospăț cu mană (cu Perry Stone)
18:30 Mesagerul (cu John Bevere)
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 Program pentru tineri
23:00 Teatrul de pe strada 7 Film serial
23:30 Pasiune pură Program despre problemele
sexualității

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 Evanghelia dupa Iuda și alte secrete
gnostice Documentar
19:00 PREMIERĂ: Divorcing God Documentar
20:00 Istorie a închinării creștine Documentar
21:00 Calea, Adevărul și Viața Talk-show
22:00 Inima închinării (r) Program muzical
22:30 Gaithers și prietenii (r) Program muzical
23:00 Teatrul de pe strada 7 (r) Film serial
23:30 Pasiune pură (r) Program despre problemele sexualității

14:30 Astăzi
cu Dumnezeu

15:30 Teatrul
de păpuşi Pro-

19:00 Puterea
rugăciunii Din

(r) Program religios
străin

gram pentru copii

actualitate

18:00
Evanghelia
dupa Iuda și
alte secrete
gnostice Documentar
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Intră în Noul An
alături de Alfa Omega TV

New World Order

film artistic - luni ora 19:00

New World Order este povestea a
doua femei care traiesc în vremea
Apocalipsei. Sunt forțate să facă o
alegere, fie trăiesc sub principiile
Noii Ordini, fie aleg să moară. Generalul, cunoscut sub numele de Cancelar Suprem, ia lumea în stăpânire
pentru a fi condusă de stăpânul său,
Aldo De Luca. Cancelarul Suprem
cere tuturor oamenilor să depună
un jurământ de credință și sunt
obligați să primească un semn care
să îi ateste ca fiind cetățeni legali ai
Noii Ordini.

Jimmy

film artistic - marți ora 19:00

Jimmy – Ian Colleti joacă un rol extraordinar în această drama, pentru
întreaga familie, bazată pe best-sellerul lui Eobert Whitlow. Jimmy este
un tânăr, care se luptă să devină
bărbat, deși este mai special. El
traiește într-o lume plină de pericole
și în care inimile se frâng, dar în care
dragostea nu lipsește niciodată.
Jimmy este povestea extraordinară
despre maturizare, chiar în mijlocul
provocărilor, o poveste pe care nu
o vei uita.

Concert Paul Wilbur

concert - miercuri ora 02:00

Strada Sfinților

film artistic - marți ora 22:00

Strada Sfinților este povestea americană clasică, pentru întreaga familie.
Povestea merge pe urmele lui Percy,
care este în esență un om bun, s-a
pierdul în bogățiile acestei lumi și a
neglijat cea mai de preț avuție, familia. Ajunul Craciunului a sosit și îl
găsesște pe Percy din nou în biroul
său, îngropat în muncă, încălcându-și promisiunea de a ajunge acasă
pentru cina tradițională de Crăciun.
A fost avertizat de nenumărate ori
să-și schimbe atitudinea, insă acum
e prea târziu. Consecințele faptelor
îl urmează sâși Percy pierde totul
din cauza unui accident de mașină:
familia, slujba, casa. Paralizat, în
scaun cu rotile, ajunge cerșetor pe
Strada Sfântului. Acolo el găsește
lumina și își schimbă viața, urmând
exemplu unor persoane neobișnuite. În curând Percy află că
mântuirea și a doua șansă sunt mai
aproape decât crede.

Înregistrat live la serviciul de închinare al L’Chaim din Jacksonville,
Florida, Paul Wilbur v-a pregătit un
festival exuberant de laudă. Lăsațivă purtați în închinare și bucurați-vă
de muzica mesianică.

Uriașul egoist

desene animate - miercuri ora 09:30

Un bunic folosește basmul “Uriașul
cel Egoist”, pentru a-și ajuta nepoata
să descopere adevărata însemnătate a Crăciunului. În această poveste despre dragoste și sacrificiu,
un uriaș excentric permite ca inima
împietrită să fie schimbată de cei
din jurul lui și experimentează acea
bucurie a dăruirii de sine. Copiii și
părintii vor fi încântați de această
fermecătoare parabolă și de puternicul ei mesaj creștin.

Recoltă prin credință

film artistic - miercuri ora 19:00

Povestea adevarată a fermierului Sud
African, Angus Buchan, se petrece
undeva pe dealurile KZN Midlands.
Obsesia lui Angus de a deveni bogat,
se transformă încet în dragoste pentru
Dumnezeu și oameni, în timp ce luptă
încontinuu cu credința și speranța,
chiar în ciuda dezastrelor naturale și a
pierderilor personale.

I

ntră în noul an împreună
cu Alfa Omega TV. Te
așteaptă filme artistice și
alte programe, încărcate cu emoție și
spiritualitate. În noul an, lasă să intre
bucuria, pacea și dragostea lui Dumnezeu
în căminul tău.
Și fie ca și în anul 2014 să fii încurajat și
binecuvântat de Cuvântul lui Dumnezeu,
prin Alfa Omega TV.

Lista

film artistic -miercuri ora 00:30

Bazat pe unul din best-seller-urile autorului Robert Whitlow, filmul Lista este
povestea plină de suspans și trădare,
care ne prezintă lumea întunecată a
blestemelor care înrobesc generațiile. Întorcându-se acasă dupa inmormântarea tatălui său, Renny Jacobson (Carrington) descoperă că este moștenitorul averii familiei lui, o societate “înființată” în timpul Razboiului 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 forțe
misterioase și întunecate, având puterea de a distruge pe toți cei pe care îi
iubește.

Sortit să se nască

film artistic - joi ora 22:00

După ce și-a pierdut slujba și iubita,
Natan Burr pornește în căutarea
celei care i-a dat viață și apoi l-a
abandonat, în urmă cu 20 de ani. Încurajat de înțelepciunea menajerei
lui și ajutat de un străin, găsește
adresa ei. Dar când află un secret
teribil, cum va mai găsi el curaj să o
întâlnească? Un film dramatic, care
va pune într-o nouă lumină semnificația și consecințele alegerilor
noastre.

New Hope

film artistic - vineri ora 19:00

Michael nu este încântat de decizia
familiei lui de a se muta în New Hope,
un orășel din Sud. Cu atât mai mult cu
cât este în ultimul an. Este și mai puțin
entuziasmat de ideea de a se înscrie
la echipa de basket a noului liceu,
mai ales când se lovește de starul echipei, Lucas. Lucas este loial memoriei
fratelui său Chase, care s-a sinucis, un eveniment care i-a zguduit întreaga
ființă. Filmul New Hope prezintă într-un mod actual și contemporan luptele
tinerilor: presiunea anturajului, alcoolul, sexul, sinuciderea, relațiile și nevoia
lor de a primi dragostea lui Dumnezeu.

Divorcing God

documentar - duminică ora 19:00

Din punct de vedere istoric, republicile au trecut prin stadii diferite
de dezvoltare și progres, sfârșind în
colaps moral și economic. Tirania
merge chiar în urma decăderii sistemelor democratice. Se întâmplă asta astăzi în America? A ajuns această țară
minunată la capătul măreției sau mai există oare speranță pentru a restabili
principiile de bază care au contribuit la măreția sa?
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Ești prea ocupat ?

DE joyce meyer

Atingi butonul de amânare
de la ceasul deșteptător și
te lupți să te trezești și să te
ridici din pat. Te pregătești în
grabă pentru ziua respectivă
și pregătești rapid un mic
dejun pentru cei din familie. Vă
grăbiți toți să ieșiți pe ușă și vă
îndreptați spre mașină. Îi lași pe
fiecare dintre ei în locul unde
trebuie să ajungă și, apoi, te
apuci de lucrurile pe care ți le-ai
programat pentru ziua respectivă.
Termini ultimul lucru de făcut chiar la
timp ca să mergi după copii la școală, pe
unii îi duci la meditații, pe ceilalți îi duci
la antrenamente, apoi faci o scurtă oprire
la un fast-food cu servire directă. Ajungi
acasă, între timp ați mâncat în mașină, pui
haine la spălat și, în cele din urmă, adormi
pe canapea în timp ce urmărești știrile. A
mai trecut o zi... Ești prea ocupată?
În general, când ne gândim la funcția de
administrator, ne gândim la bani. Credem
că, pentru a fi un bun administrator,
e important să cheltuim și să ne
administrăm banii într-un mod înțelept.
Acest lucru este într-adevăr adevărat, dar
administrarea implică mai mult decât
banii noștri. A fi un administrator înțelept
presupune și să acordăm o atenție sporită
timpului pe care ar trebui să îl prețuim mai
mult decât banii.
Timpul este foarte valoros. Dacă ai fi sincer
cu tine, probabil ar trebui să recunoști că,
în majoritatea cazurilor, timpul este mai
important chiar și decât banii. De câte ori
ai ales să-ți cheltuiești banii ca să faci ceva
pentru tine, dar ai simțit că nu-ți permiți
să petreci timp făcând lucrul respectiv?
Acesta este un indiciu foarte clar pentru
cât de valoros este timpul pentru tine.
Timpul este important pentru fiecare
dintre noi, mai ales în zilele, în vremea
în care trăim, când lucrurile avansează
atât de repede. Modul în care alegem
să ne petrecem timpul sau să îl prețuim
determină ce fel de administratori suntem
și ce fel de viață vom trăi.
Fiecare zi pe care o trăiești este o zi care
nu se va mai întoarce. Fiecare om de pe
pământ a primit aceeași măsură de timp:
24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Toți
primim aceeași măsură de timp, dar nu
toți suntem capabili să obținem același
rezultat cu timpul care ne-a fost acordat.
Unii oameni iau decizii mult mai înțelepte
decât alții în ceea ce privește timpul lor.
În zilele noastre, mulți oameni trăiesc cu
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nenumărate frustrări în viața lor. Cred
că, deși există anumite frustrări care
vin odată cu situațiile neplăcute sau cu
problemele, principala cauză a frustrării
ia naștere din cauza faptului
că oamenii nu reușesc să-și
împlinească scopul care le-a
fost dat de Dumnezeu. Când
îți permiți să devii ocupat,
nu mai poți să faci lucrurile
pe care Dumnezeu le-a pus
în viața ta ca să le faci. Ceva
trebuie să se schimbe...
A fost o perioadă în viața
mea când am simțit că sunt
subjugată timpului. Simțeam
că sunt controlată și presată de situațiile
care mă depășeau și de așteptările
nerealiste ale celorlalți. Mi se părea că
niciodată nu aveam timp să fac lucrurile
pe care îmi doream să le fac deoarece
petreceam prea mult timp făcând
lucrurile pe care trebuia să le fac! Te-ai
simțit și tu vreodată astfel?
După ani întregi în care am simțit că
pierd controlul, am reușit în cele din
urmă să ajung la un echilibru și să mă
ocup de programul meu în loc să mă
las condusă de el. Eram prea ocupată
și am permis ca diferite presiuni să
preia conducerea vieții mele. Am decis
să preiau controlul. Rețineți, o decizie
puternică întotdeauna marchează
începutul schimbării!
Mi-am pus câteva întrebări dificile și
răspunsurile m-au ajutat să văd unde
aveam nevoie de ajutor. Primul lucru pe
care trebuie să-l faci este să-ți pui și tu
acele întrebări dificile pe care mi le-am
pus și eu cu ani în urmă. Pot eu să-mi
petrec timpul făcând lucruri care simt
că mă ajută să-mi împlinesc scopul?
Se caracterizează viața mea prin roade
bune? Ce fac eu astăzi ca să ajut pe
cineva? Există rezultate vizibile în urma
faptului că sunt ocupat sau sunt ocupat
doar ca să nu fiu altfel?
Și acum sunt ocupată într-un anumit fel,
dar nu mai sunt sclavă a timpului. Îmi
place faptul că, deși diavolul mi-a furat
copilăria prin abuzul prin care am trecut,
aduc roade bune și îi ajut pe ceilalți
în fiecare zi. Chiar și atunci când sunt
ocupată, am un sentiment de împlinire.
Și tu poți să ai acest sentiment!
Ia această decizie și începe de astăzi să
preiei controlul asupra timpului care
ți-a fost acordat. Într-adevăr, s-ar putea
să fii prea ocupat, dar nimeni altcineva
nu e responsabil de timpul tău. Tu ești
singurul capabil să iei decizia de a te
schimba. Fii un bun administrator al
timpului și încetează să mai fii ocupat.
Nu uita să fii roditor !

Rubrica Femeia Creștină
OFERIM GRATUIT cărți scrise de

JOYCE MEYER. Trebuie doar să ne contactați la comenzi@alfaomega.tv, sau
la telefon 0256-284.913. Ne-ar bucura
dacă ne-ai putea scrie și câteva rânduri
despre cum vedeți dvs. emisiunile lui Joyce,
impresiile dvs. personale. Joyce Meyer ar fi
extrem de bucuroasă să primească mesajele și părerile telespectatorilor români.
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