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SZLAKIEM AMAZOŃSKIEJ DŻUNGLI

Doug Phillips i jego trzydziestoosobowy zespół wybiera się w podróż do dzikiej
i tajemniczej Amazonii. Ten region to największy na świecie las deszczowy oraz
najbogatszy gatunkowo obszar na planecie. Tu dziewicza przyroda rządzi się
wciąż własnymi prawami. Doug zaprasza widzów, aby wspólnie z ekipą programu
wyruszyli w poszukiwanie przygód, czyli m.in. odkryli niespotykane rośliny
i owady, odwiedzili jaskinie nieprzyjaznych nietoperzy – wampirów, sprawdzili
jak dziś wyglądają pozostałości pogańskich cywilizacji, dowiedzieli się o jednej
z największych zagadek archeologii.
Amazonia to zielone płuca świata. Poznaj tajemnice jednego z najpiękniejszych,
a zarazem najbardziej kontrowersyjnych miejsc na ziemi.
Szlakiem amazońskiej dżungli — od października na antenie TBN Polska

POKONAĆ DROGĘ

Pokonać drogę to program dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. Misjonarze
Timothy Scott i William Decker nie zważają na niebezpieczeństwa i przeciwności,
są zdeterminowani do głoszenia Ewangelii w najodleglejszych zakątkach świata.
Odwiedź razem z nimi niebezpieczne kraje, dotknięte kataklizmami i skażeniami
radioaktywnymi. Przygotuj się do spotkania z niebezpieczną i fascynującą
przygodą!
Pokonać drogę — od poniedziałku do piątku o 23:00 w TBN Polska

PODRÓŻE

PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ

W programie Podróż przez historię prowadzący Dave Stotts, w swoim
niepowtarzalnym stylu zabierze nas w podróż przez Ziemię Świętą. Pokaże nam nie
tylko ważne i piękne miejsca, ale wypełni czas niezwykłymi opowieściami, których
nie znajdziemy w żadnym podręczniku. Z niezwykłą dynamiką poprowadzi nas
przez historię, ludzi, miejsca i wydarzenia, które w znaczący sposób ukształtowały
nasz świat oraz wiarę chrześcijańską. Jesteście gotowi na emocjonującą wyprawę?
Podróż przez historię — od poniedziałku do piątku o 19:30 w TBN Polska

GLOBAL VENTURES

Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Najodleglejsze zakątki Ziemi. Ekipa Global
Ventures wyrusza w świat, aby nieść ludziom miłość i nadzieję. Wizyty wśród
ubogich czy w sierocińcach to ich codzienność. Doświadcz nieprawdopodobnych
emocji, bądź świadkiem prawdziwych cudów. Ty też możesz zmienić świat na
lepsze.
Global Ventures — od poniedziałku do piątku o 22:30 w TBN Polska

TALK-SHOWS

TYTANI

TALK-SHOWS

Tytan to pierwiastek charakteryzujący się dużą odpornością na zniszczenie
oraz wysoką wytrzymałością. Podobnie jak niezwykli goście programu. Każdy
z odcinków ukazuje nieprawdopodobną, aczkolwiek prawdziwą historię jednego
z nich. Tytułowi tytani to pionierzy wyznaczający nowe szlaki działania i myślenia
w niemal każdej sferze życia – nauce, sztuce, biznesie, religii. Tych zwykłych ludzi
o niezwykłych historiach łączy jedna tajemnica… moc ducha. Dzięki niej przetrwali
momenty kryzysu, nieśli pomoc potrzebującym, przełamywali stereotypy, docierali
do najciemniejszych miejsc, byli nieugięci i nigdy się nie wycofali. Kto stoi za ich
życiem? Jaką cenę musieli zapłacić, aby dojść do miejsca, w którym dzieją się cuda?
Już jesienią widzowie będą mogli poznać odpowiedzi na te oraz pozostałe pytania.
Program ma formę wywiadów, w których szczerze o swoim życiu opowiedzą m.in.
Heidi Baker, Andrzej Gąsiorowski, Brian Welch (Korn), Marcin Zieliński, Todd White,
Matthew i Laurie Crouch oraz dr Caroline Leaf.
Tytani — w każdy poniedziałek o godz. 18:30 tylko w TBN Polska

DZIKIE SERCA

Imponujące dokonania, ekstremalne przygody, mrożące krew w żyłach historie!
Niemożliwe staje się możliwym! Goście programu Dzikie serca uważają, że nie ma
miejsca, do którego nie da się dotrzeć, a ograniczenia są po to, aby je pokonywać!
Najmłodszy, niepełnosprawny zdobywca obu biegunów, triatlonista, reporter
z Iraku, wędrowiec po bezludnej, lodowatej tundrze, organizatorka kobiecej
wyprawy na motocyklach w Himalaje, autostopowicz w podróży dookoła świata.
Historia każdego z nich to dobry materiał na osobną, pasjonującą książkę.
Ich życie motywuje, inspiruje i stawia wyzwania. To prawdziwe dzikie serca!
Prowadzący program Marek Wikiera z całą pewnością dotrzymuje im kroku.
Sam mógłby opowiedzieć o swoich przygodach i osiągnięciach np. w biegu przez
cztery pustynie. Jego gośćmi są m.in. Jasiek Mela, Bartosz Rutkowski, Aleksandra
Trzaskowska, Michał Witkiewicz i Maciej Szarski. Spotkania wypełnia pozytywna
energia, nadzieja, niezłomność i wiara. Każdy odcinek konfrontuje widza
z pytaniami, które nie pozwalają nam dłużej pozostać w strefie komfortu: Czy się
poddam? Czy w życiu jest coś więcej, niż jedynie szara codzienność? Czy pozwolę
sobie na bierność i przegraną? Pamiętaj, ograniczenia są jedynie w Twojej głowie!
Dzikie serca — w każdy wtorek o 18:30 tylko w TBN Polska

TALK-SHOWS

PUNKT ZWROTNY / SEZON 2
Już jesienią na ekranach telewizorów ukażą się kolejne odcinki programu
Punkt zwrotny. W nowym sezonie Ania Świątczak przedstawi nam kolejnych gości,
którzy otwarcie i szczerze opowiedzą widzom o swoim życiu – jego tragediach,
błędach i zwycięstwach. Gdy na ich drodze pojawił się nagle Bóg, nic nie było
już takie, jak wcześniej. Goście programu opowiadają z pasją o tym,
że Bóg to rewolucja i moc do zmian, to pokój i miłość.
O spotkaniu z Bogiem, które zmienia wszystko.
Punkt zwrotny — w każdy czwartek o 22:00 tylko w TBN Polska

DR LEAF SHOW

Już jesienią na antenę wchodzi nowy program, którego gospodarzem jest znana
specjalistka w zakresie neurobiologii poznawczej – dr Caroline Leaf. Tym razem
poprowadzi ona interesujący talk-show. Zaproszeni przez nią goście opowiedzą
o tym, jak poradzili sobie z trudnymi życiowymi wyzwaniami, zmieniając sposób
myślenia o otaczającej ich rzeczywistości. Te świadectwa przedstawiają, jak
potężny wpływ na życie człowieka ma jego umysł. To co wypełnia Twój umysł,
decyduje o tym, czy zwyciężysz. Widzowie dowiedzą się, jak odnieść zwycięstwo
w codziennych problemach oraz zmieniać destruktywne sposoby myślenia.
Choć wiele osób uważa, że Biblia i nauka się wykluczają, program ukazuje, że mogą
i powinny być ze sobą powiązane. Dowodem na to są inspirujące i wzruszające
historie ukazane w Dr Leaf Show.
Dr Leaf Show — od listopada na antenie TBN Polska

TALK-SHOWS

URUCHOM SWÓJ MÓZG / SEZON 1

Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby istniał przycisk pozwalający na kontrolę
naszych myśli i uczuć? Poznanie tajemnic mózgu to nie lada wyzwanie! Jednak
z doktor Caroline Leaf, światowej sławy specjalistką w zakresie neurobiologii
poznawczej, możemy zrozumieć jego działanie i poznać niesamowity potencjał.
Choć wiele osób uważa, że Biblia i nauka się wykluczają, doktor Leaf pokazuje,
że mogą i powinny być ze sobą powiązane. Chcesz nauczyć się kontrolować swoje
myśli i wykorzystać w pełni potencjał drzemiący w mózgu?
Uruchom swój mózg / sezon 1 — od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w TBN Polska

URUCHOM SWÓJ MÓZG / SEZON 2

Bóg stworzył Cię wyjątkowym, przeznaczonym do tego, by kochać i być kochanym.
Jednak każda negatywna myśl wpływa destrukcyjnie na Twoje ciało i emocje.
Możesz nauczyć się, jak kontrolować to, co wpuszczasz do swojego umysłu.
Nie wiesz, jak to zrobić? Po prostu … uruchom swój mózg!
Zapraszamy do drugiego sezonu cyklu wykładów prowadzonych przez
dr Caroline Leaf. Jest ona wybitnym naukowcem specjalizującym się
w neurobiologii, prowadzącym od ponad trzydziestu lat badania nad wzajemnymi
zależnościami umysłu i ciała. Jej program odsłania przed widzami rewolucyjne
odkrycia, dotyczące nieznanego dotąd potencjału, drzemiącego w mózgu
człowieka. Jednocześnie dr Leaf udowadnia, że nauka i Biblia wcale nie muszą stać
ze sobą w sprzeczności.
Uruchom swój mózg / sezon 2 — od listopada na antenie TBN Polska

PROGRAMY DLA DZIECI

PROGRAMY
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CHŁOPAKI

Pewnego dnia Steve, Mark i Bjorn zakładają zespół muzyczny Chłopaki.
Pomimo licznych niepowodzeń, nie dają się zatrzymać w drodze po swoje
marzenia. Mocno pragną rozwinąć karierę w branży muzycznej i wznieść się na sam
szczyt sławy. Jednak ścieżka do sukcesu okazuje się dość wyboista. Bohaterowie
szybko też odkrywają, że nie każdy jest im przychylny. Czy się poddadzą?
Warto zauważyć, że Chłopaki nie są zwyczajnym programem dla dzieci,
ale produkcją telewizyjną realizowaną przez faktycznie istniejący zespół The Lads
(Chłopaki) z Nowej Zelandii. W każdym odcinku perypetie trójki sympatycznych
bohaterów, przeplatane są autorskimi utworami muzycznymi zespołu. Twórcy
w humorystyczny sposób wskazują dzieciom na najważniejsze życiowe wartości,
bawią, rozśmieszają i zarażają pozytywną energią, a wszystko to w rytmie rocka.
Chłopaki — od poniedziałku do piątku o godz. 15:00 w TBN Polska

WESOŁA WYSPA PAPALALA

Poznajcie przygody dziewczynki o imieniu Ala oraz jej wesołych przyjaciół,
którzy mieszkają na wyspie Papalala. To oni uratowali wsypę podczas silnej
burzy, a następnie odkryli największy skarb – książkę o słowach Stwórcy.
To zapoczątkowało serię niezwykłych przygód, zawsze pełnych zabawy, śmiechu,
piosenek i cennych lekcji.
Wesoła wyspa Papalala to wyjątkowa kombinacja utalentowanych lalkarzy,
chwytliwych piosenek, serdecznych historii i pomysłowych projektów. Produkcja
była wielokrotnie nagradzana jako serial familijny dla dzieci w wieku od dwóch do
ośmiu lat.
Wesoła wyspa Papalala — od października na antenie TBN Polska
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JONEK I PRZYJACIELE

Jonek i przyjaciele to serial animowany dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Każdy
odcinek niesie za sobą piękną i mądrą lekcję, z której Twoje dziecko wyniesie wiele
inspirujących wartości. Dzieci kochają Jonka! Wszystkie sympatyczne samochodziki
po raz kolejny zapraszają najmłodszych przed ekrany do wspólnej, świetnej
zabawy!
Jonek i przyjaciele — od poniedziałku do piątku o 19:00 w TBN Polska

LEŚNE OPOWIEŚCI

Każda podróż ma swój początek. Leśne opowieści to doskonałe miejsce dla
najmłodszych widzów, by rozpocząć i kontynuować swoją niezwykłą przygodę
z Bogiem. Ten animowany serial zabierze dzieci w niezwykle ekscytujący świat
leśnych stworzeń. Przedstawione historie pomogą szukać i rozpoznawać Boże
prowadzenie w zwykłych, codziennych sytuacjach. Dodatkowo w każdym odcinku
znajduje się wskazówka dla rodziców, jak mogą wspierać swoje pociechy na tej
drodze.
Leśne opowieści — od poniedziałku do piątku o 9:30 w TBN Polska

PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY
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NA ŁAWCE

Większość ludzi kojarzy kulturę hip-hopu jedynie ze stojącymi pod blokami,
agresywnymi młodymi ludźmi. Bluza z kapturem, szerokie spodnie, trochę
wulgaryzmów przy akompaniamencie głośnych beatów - oto typowy wizerunek
rapera. Jednak po obejrzeniu programu Na ławce z pewnością zostanie on
zburzony!
Wieczorami znany raper i producent muzyczny Dj Yonas spotka się na tytułowej
ławce z polskimi artystami ze świata hip-hopu. Gośćmi programu są muzycy,
producenci, beatboxerzy, grafficiarze – prezentują swoją twórczość, mówią o
inspiracjach, trudnych początkach, o tym, co ich kręci, co daje im siłę. Takiej porcji
ciekawych rozmów, teledysków i dobrego tekstu w tle czarnych rytmów po prostu
nie można przegapić! Ich twórczość to nie tylko zabawa i wyładowanie emocji, lecz
coś dużo głębszego. Ta muzyka zmienia życie.
Na ławce — w każdy wtorek o 16:00 tylko w TBN Polska
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mTBN / SEZON 2

W kolejny sezonie gospodarze programu Ola i Tymek zaprezentują widzom nową
dawkę muzycznych inspiracji. Jesienna autorska lista muzyczna to energiczne
rytmy hip - hopu, bliskowschodnia twórczość prosto z Izraela, koncerty i teledyski
wielu zagranicznych oraz polskich, młodych artystów. Tym, co ich łączy jest
głębokie przesłanie i szlachetne wartości, które uczynili treścią swoich utworów.
mTBN — od poniedziałku do piątku o godz. 8:00 w TBN Polska

SOUL MAG

Program prowadzi chrześcijański raper Urban D. Jego gośćmi są wybitni artyści ze
świata hip -hopu, R&B, a nawet gospel. Soul Mag to bogaty repertuar, który tworzą
liczne koncerty na żywo, spektakle, teledyski i wywiady. Widzowie poznają DJ-ów,
raperów, beatboxerów – a wszystko w klimacie energetycznego brzmienia.
Prowadzący - Tommy “Urban D.” Kyllonen, jest znanym na całym świecie artystą
hip-hopu, który wydał już siedem pełnych albumów i kilka remiksów. Jego trasy
koncertowe odbywały się w całych Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Nigerii. Tommy jest także wydawcą magazynu S.O.U.L.MAG.
Soul Mag — w każdy wtorek o 22:00 w TBN Polska
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PLANETSHAKERS

Emocje. Muzyka. Wiara. Planetshakers to program skierowany głównie do
młodzieży poszukującej życiowego celu. Przed ekran telewizora przyciąga nie
tylko żywiołowa muzyka w rockowym stylu, ale także inspiracja płynąca ze Słowa
Bożego. Russel Evans, założyciel i dyrektor Planetshakers, zespołu muzycznego
z Australii, ma ogromne pragnienie, aby zobaczyć, jak każdy człowiek zmienia coś
w świecie na lepsze. Zespół sprzedał setki tysięcy muzycznych płyt.
Planetshakers — w każdy czwartek o 16:00 w TBN Polska

XTREME LIFE

Ekstremalna przygoda. Adrenalina. Akcja. Ryzyko. Ivan van Vuuren wraz ze swoim
zespołem zabierze Cię na przygodę życia. Każdy odcinek to prawdziwa jazda bez
trzymanki, poznawanie ryzykownych sposobów życia oraz niezwykle egzotyczne
widoki. Od wybrzeży tropikalnych Hawajów po krańce Afryki — stań twarzą w
twarz z osobami, które żyją na krawędzi. W programie poznasz ludzi, którzy mają
niezwykłe pasje i zarażają nimi innych. Dodatkowo prawdziwi zawodowcy pokażą
widzom ekstremalne sportowe triki. Każdemu odcinkowi towarzyszy przyjemny
dreszczyk emocji i ważne przesłanie, aby żyć życiem posiadającym znaczenie i cel.

Xtreme Life — w każdy poniedziałek o 13:00 w TBN Polska
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WIARA

I

ROZWÓJ

OSOBISTY

DYLEMATY
Nasza telewizja pragnie utrzymywać bliskie relacje ze swoimi widzami.
Odpowiedzią na to pragnienie jest program Dylematy.
Jest to czas, w którym Prezes TBN Polska Krzysztof Rompa odpowiada na pytania
przesłane przez naszych widzów, pochyla się nad ich życiowymi dylematami,
zwycięstwami i porażkami, rozważa możliwe rozwiązania oraz wspiera modlitwą.
Każdy odcinek zakończy jest inspirującym i motywującym przesłaniem.
Dylematy — od listopada na antenie TBN Polska

ŁASKA / MAX LUCADO
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Każda istniejąca w historii ludzkości religia tworzyła kolejny system. Pilne
przestrzeganie narzuconych zasad miało zwrócić uwagę Boga i pozyskać Jego
przychylność. Jednak człowiek szybko zdał sobie sprawę, że nie potrafi sprostać
wszystkim wymaganiom, a jego nieustanne dążenie do ich wypełnienia przynosi
jedynie zamieszanie i frustrację. Jak zatem zasłużyć sobie na dobroć Stwórcy?
Nadzieję przynosi poznanie łaski. W codziennym życiu często używamy tego
słowa, ale czy naprawdę je rozumiemy?
Max Lucado, jeden z najpopularniejszych amerykańskich autorów, prowadzi cykl
rozważań poruszających zagadnienie łaski. W swoim programie pokrzepia widzów
słowami:
Łaska jest czymś niezasłużonym, większym niż możemy sobie wyobrazić,
wszystkim czego potrzebujemy. Łaska to dar.

Łaska — w każdy piątek o 18:30 w TBN Polska

OCZAMI LWA / LEVI LUSKO

Czasami przechodzimy przez ból i cierpienie, nie rozumiejąc,
dlaczego dobry Bóg do tego dopuścił. Nie możemy polegać jedynie na tym,
co widzą nasze oczy. Musimy patrzeć na życie przez „teleskop wiary”.
Pastor Levi Lusko w nauczaniach zatytułowanych Oczmi Lwa mówi o nowej
perspektywie w postrzeganiu bólu oraz o uzdrowieniu zranionych serc.
Dzieli się z widzem historią przedwczesnej śmierci córki oraz tym, jak to
wstrząsające doświadczenie na nowo ukształtowała całą jego rodzinę.
To przesłanie skierowane jest przede wszystkim do widzów, którzy utracili bliską
im osobę. Jednak również ci, którzy przeszli przez inne traumatyczne chwile znajdą
w programie pokrzepienie. Z całą pewnością nie jest to „podręcznik żałoby”,
lecz przesłanie potężnej mocy nadziei.

Oczami lwa. Levi Lusko — od listopada na antenie TBN Polska
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DASZ RADĘ / MAX LUCADO

Dasz radę. To nie będzie bezbolesne. To nie będzie szybkie. Ale Bóg użyje tego
bałaganu ku dobremu. Nie rozpaczaj, ponieważ z Bożą pomocą dasz radę.
Takimi słowami Max Lucado – autor bestsellerów New York Timesa, rozpoczyna
pierwszy z sześciu odcinków programu Dasz radę. Każdy z nas przechodzi niekiedy
przez trudny okres. Śmierć bliskich, rozwód rodziców, zwolnienie z pracy, upadek
firmy - to jedynie kilka spośród wielu powodów, na skutek których nierzadko
walczymy z bólem, strachem lub załamaniem nerwowym. Nie pomagają również
trudne czasy, w których przyszło nam żyć. Pośpiech, stres, niepewność jutra.
Wszystko to sprawia, że dziś depresja jest już problemem globalnym, gdyż cierpi
na nią aż 350 mln ludzi. Wykłady Maxa Lucado i przesłanie w nich zawarte są jak
balsam dla strapionej duszy. Sam prowadzący nazywa je „Przewodnikiem przetrwania
w trudnych czasach”.
Dasz radę — od listopada na antenie TBN Polska

PODRÓŻUJ BEZ BAGAŻU / MAX LUCADO

Większość z nas bardzo lubi podróżować, ale już mało kto lubi nosić bagaże,
szczególnie te zupełnie niepotrzebne. Podobnie jest w życiu. Często niesiemy ze
sobą zbędny balast różnych negatywnych doświadczeń oraz przekonań, które
wpływają na jakość naszego życia i relacji. Czas się ich pozbyć. Gorycz i poczucie
winy, poleganie na sobie i duma — jak możemy cieszyć się drogą przed nami, jeśli
zabieramy ze sobą cały ten ciężar? Bóg chce, byśmy byli wolni.
Podczas 18 odcinków, autor kilkunastu bestsellerów oraz znany mówca,
Max Lucado, zabiera nas w podróż przez Psalm 23, gdzie krok po kroku pokazuje,
jak zostawić za sobą to wszystko, co nas obciąża i nie pozwala z radością iść
naprzód.
Podróżuj bez bagażu — w każdy czwartek o 10:00 w TBN Polska

WIARA

I

ROZWÓJ

OSOBISTY

RADYKALNE PRZEMIANY

Metamorfozy kobiet z całego świata. Prawdziwe piękno drzemiące w każdej z nich.
Radykalne przemiany to program dla kobiet, który inspiruje do wprowadzania
pozytywnych zmian. Porusza ważne życiowe tematy. Poznaj wspaniałe kobiety i ich
losy.
Radykalne przemiany — w każdą środę o 18:30 w TBN Polska

OBUDŹ NADZIEJĘ / JOEL OSTEEN

Joel Osteen, zwany uśmiechniętym kaznodzieją, jest autorem siedmiu bestsellerów
i starszym pastorem w założonym przez swojego ojca kościele Lakewood
w Teksasie. Prowadzi też niezmiernie popularny w Stanach Zjednoczonych
program, niosący optymistyczny przekaz: Myśl pozytywnie, żyj lepiej.
Jak sam mówi, stara się przedstawiać w nim biblijne prawdy w przystępny sposób,
skupiając się bardziej na Bożej dobroci i życiu zgodnym z przykazaniami niż na
grzechu.
Osteen podkreśla siłę miłości i optymistycznego podejścia:
Udane życie zaczyna się w twojej głowie — mówi.
Obudź nadzieję - Joel Osteen — w każdą niedzielę o 10:00 w TBN Polska

WIARA

I

ROZWÓJ

OSOBISTY

CODZIENNA RADOŚĆ ŻYCIA

Joyce Meyer poprzez swoje programy i książki inspiruje miliony ludzi na świecie
do codziennego odkrywania radości życia. Joyce jest nauczycielką Słowa Bożego,
założycielką organizacji Hand of Hope, która zajmuje się leczeniem i karmieniem
ludzi, a zwłaszcza dzieci w krajach trzeciego świata. Wydała ponad 100 książek,
a jej programy telewizyjne są nadawane w kilkudziesięciu językach. Joyce pokazuje,
że ludzie głęboko zranieni nie muszą trwać w depresji i rozpaczy. W każdym
z odcinków naucza, jak cieszyć się życiem i dzielić tę radość z innymi. Jej program,
Codzienna radość życia, przybliża prawdy biblijne oraz sposoby zastosowania ich na
co dzień.
Zainspiruj się do zaprowadzenia zmian w swoim życiu!
Codzienna radość życia — od poniedziałku do piątku o 7:00, w sobotę o 8:00
oraz w niedzielę o 9:00 w TBN Polska

WĄSKA DROGA

David Pierce to lider postpunkowego zespołu No Longer Music.
Od lat koncertuje po całym świecie, prowadząc działalność ewangelizacyjną wśród
tych, których noga nigdy nie stanęłaby w kościele. Taki też jest jego pełen dobrej
muzyki program — Wąska droga.
10-odcinkowy talk-show zrealizowano podczas trasy koncertowej David’a w Polsce.
Charyzmatyczny prowadzący rozmawia w nim z ludźmi,
którzy wybrali życie i odnaleźli Boga
Wąska droga — w każdą niedzielę o 11:30 w TBN Polska

DOKUMENT

DOKUMENT

DLACZEGO IZRAEL MA ZNACZENIE?

Wydawałoby się, że państwo tak małe jak Izrael powinno pozostać niezauważone
na arenie światowej. Jednak to właśnie na ten kraj zwrócone są oczy całego
świata. Paradoksalnie Ziemia Święta rozdzierana jest przez nieświęte konflikty,
a Jerozolima - zwana Miastem Pokoju, stała się ich zarzewiem.
Ale czy Izrael to jedynie wojny i podziały?
Każdy z odcinków programu zabiera widzów w podróż, w której poznają codzienne
życie żydowskich i arabskich mieszkańców Izraela oraz ich niezwykłe historie.
W życiu tych ludzi współczesność przeplata się z przeszłością, a mistycyzm z tym
co ziemskie. Każdy, kto tu mieszka, tworzy część obecnej historii tego państwa,
a jednocześnie stawia swoje stopy w miejscach, po których chodził niegdyś sam
Chrystus.
Gospodarz programu - Mati Shoshani spogląda na Izrael oczami jego mieszkańców,
w niezwykły sposób ukazując, dlaczego Izrael ma znaczenie.
Dlaczego Izrael ma znaczenie? — w każdy czwartek o 18:30 w TBN Polska

DOKUMENT

SKARBY

Historie ludzi uzależnionych od narkotyków, płatnych zabójców mafii
meksykańskiej, prostytutek… Czy osoby prowadzące takie życie mogą się jeszcze
zmienić?
Sonny Arguinzoni nie ma co do tego wątpliwości, gdyż sam przez to przeszedł.
Były narkoman, przestępca i członek gangu prowadzi dziś program, który przynosi
nadzieję tym, którzy dawno ją stracili. Każdy odcinek ukazuje cudowne historie,
świadczące o tym, że Bóg nieustannie wyciąga rękę do osób zagubionych
i uwięzionych w otchłani mroku.
Sonny Arguinzoni jest pastorem oraz założycielem Służby Victory Outreach
International, która w ciągu 45 lat trwania założyła ponad 500 kościołów, domów
rehabilitacyjnych i centrów szkoleniowych w ponad 30 krajach na całym świecie.
Skarby — w każdy piątek o 22:00 w TBN Polska

DOTYK BOGA

Przez 10 lat Darren Wilson podróżował po świecie, próbując filmować działanie
Boga oraz poznać Jego prawdziwą naturę i charakter. Dotyk Boga to podroż przez
Grecję, Brazylię, Chiny, Rzym, RPA, Monako aż po Bliski Wschód. W tej przygodzie
towarzyszą mu znane widzom postacie, m.in.: Randy Clark, Todd White, Brian
"Head" Welch. Każdy z odcinków omawia jeden temat, przedstawia dotkniętych
przez Boga ludzi oraz sytuacje, w których ukazała się Jego obecność i moc.
Darren Wilson jest założycielem Wanderlust Productions – firmy produkującej
filmy. Jego poprzednie produkcje: Palec Boży, Szaleńcza miłość, Ojciec światłości
oraz Duch Święty oglądane były przez miliony ludzi i w mocny sposób wpłynęły na
zmianę duchowej temperatury w kościele na świecie.

Dotyk Boga — od listopada na antenie TBN Polska

DOKUMENT

CHATA. REKONSTRUKCJA

Program prowadzi Paul Young, autor książki Chata
- światowego bestsellera sprzedanego w ponad sześciu milionach egzemplarzy.
Paul zaprasza widzów do podjęcia wspólnej podróży z książką i jej autorem.
Pisarz pragnie odpowiedzieć na pytania, które mogą pojawić się podczas czytania
jego książki: Jak można wieść życie pełne wiary? Jaki mamy mieć stosunek do
śmierci? Dlaczego przytrafiają się nam tragiczne historie?
To jedne z tych pytań, które autor chciałby zgłębić, by na nowo pomóc każdemu
zbliżyć się do Stwórcy. Ból oddziela człowieka od Boga. Jest to jednak zbyt cenna
relacja, by się od niej odwracać.
Chata. Rekonstrukcja — od października na antenie TBN Polska

CHAI LIFE

Chai Life to prawdziwa historia Izaka Goldfingera. Gdy w 1939 roku rozszalała się
II wojna światowa, Izak miał zaledwie 14 lat. Złapany przez nazistów, przetrwał
11 obozów zagłady. Przeszedł tam przez okrucieństwa, o jakich wielu nawet boi
się pomyśleć. Jego całkowicie wyczerpane, ledwo żywe ciało trafia w końcu do
masowego, otwartego grobu. Od śmierci dzieliły go jedynie minuty.
Jak to się stało, że dziś osobiście opowiada widzom swoją historię?
Izak Goldfinger zmarł w 2014 r. w sędziwym wieku 89 lat. Po II wojnie światowej
wyemigrował do Izraela. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej (1995) oraz Krzyżem Oświęcimskim. Był również
ambasadorem międzynarodowej organizacji Helping Hand Coalition, prowadzącej
działania na rzecz ocalonych z Holocaustu.
Chai Life — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

FABUŁA

FABUŁA

BÓG W KRAKOWIE

Siedem różnych osób i siedem niezwykłych historii, których cichym świadkiem jest
malowniczy Kraków. Przejmująca opowieść o mistycznych spotkaniach, życiowych
wyborach, sile modlitwy oraz potędze miłosierdzia.
Bóg w Krakowie to znakomita fabuła dopełniona wspaniałą obsadą (m.in. Jerzy
Trela, Dorota Pomykała, Radosław Pazura, Edward Lubaszenko). Film skłania nas
do głębokiej refleksji, przyciąga naszą uwagę i pozostawia z wrażeniem, że…
Bóg mieszka w Krakowie.
Bóg w Krakowie — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

FABUŁA

BOSKA INTERWENCJA

Grant Taylor (Alex Kendrick) od sześciu lat jest szkolnym trenerem footballu.
Przez cały ten czas nie odniósł ze swoją drużyną żadnych znaczących sukcesów.
Grant jest coraz bardziej załamany, a przysłowiowym „gwoździem do trumny”
stają się jego problemy małżeńskie. Jest bliski poddania się i rzucenia wszystkiego.
Zanim to jednak zrobi, zwraca się o pomoc do Boga. Ku jego zaskoczeniu bardzo
szybko nadchodzi boska interwencja, która diametralnie zmienia całą sytuację.
Grant odkrywa w sobie siłę, by dalej walczyć i wytrwać.
Boska interwencja to film o ludziach zaskoczonych łaską Boga.
Historia amerykańskiego trenera podnosi na duchu i wzrusza do łez,
dlatego zawczasu warto przygotować opakowanie chusteczek.
Boska interwencja — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

SZEŚĆ, ZNAK BESTII

W czasach ostatecznych światem rządzi bezwzględny dyktator. Za pomocą Znaku
Bestii- chipów, kontrolowane są ruchy wszystkich obywateli. Większość chrześcijan
stanowczo przeciwstawia się wszczepieniu tego demonicznego znaku. Karą za
nieposłuszeństwo jest więzienie i wyrok śmierci. Dlatego to właśnie wyznawcy
Chrystusa najczęściej trafiają do więziennych cel. Tam też po raz pierwszy spotyka
się trójka głównych bohaterów – Tom (Jeffrey Morgan), Dallas (Eric Roberts)
i Brody (David White). Główni bohaterowie poznają tam Luka (Stephen Baldwin),
który wywiera na nich duże wrażenie i zasiewa w sercach pytania.
Czy Bóg naprawdę istnieje?
Trzej mężczyźni zostają postawieni przed trudnym wyborem. Otrzymać znak
diabła, czy pomimo przeciwności stać za Chrystusem. Czy podejmą właściwą
decyzję?
Sześć, znak bestii — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

WIARA JAK ZIEMNIAKI

FABUŁA

Film opowiada o życiu szkockiego farmera Angusta Buchana (Frank Rautenbach),
który w poszukiwaniu lepszego i spokojniejszego życia przyjeżdża z Zambii do
KwaZulu Natal w RPA. W obliczu nowych wyzwań, trudów oraz stresu związanego
z zakładaniem nowej farmy, Angus jest bliski poddania się i załamania. Wtedy
w jego życie wkracza Bóg. Wiara mężczyzny zaczyna z każdym dniem wzrastać,
podobnie jak zasadzone przez niego ziemniaki. A dodać należy, że rzecz dzieje się
podczas niespotykanej suszy, bez choćby nikłej szansy na deszcz.
Wiara jak ziemniaki jest ekranizacją prawdziwej historii, czym tym bardziej wzrusza
i przynosi nadzieję. Niekiedy w życiu człowieka nie wystarczają jedynie ludzkie siły,
pomysły i ambicje. Potrzebna jest wiara i pokładanie nadziei w samym Stwórcy.
Ta historia jest dowodem na to, że cuda dzieją się właśnie tam, gdzie w pełni zaufa
się Bogu, choć po ludzku może wydawać się to szaleństwem.
Wiara jak ziemniaki — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

MAMA HEIDI

Mozambik, rok 1994. Jest to czas, kiedy po zakończeniu wojny domowej, ludność
tego państwa przeżywa bardzo trudny okres. Właśnie w takim momencie do
kraju przyjechali Heidi i Rolland Baker. Przeprowadzili się tam, by służyć pomocą
najbiedniejszym z biednych. Rozpoczęli od pracy w zrujnowanym sierocińcu
wśród dzieci cierpiących na różnego rodzaju choroby. Przeszli przez wiele
niebezpieczeństw, grożono im nawet śmiercią.
Początki były nadzwyczaj trudne, lecz zawsze mogli liczyć na ponadnaturalną
pomocy Boga. Obecnie misjonarze prowadzą trzy sierocińce i szkoły, mając pod
opieką 700 dzieci, a setki innych znajdują się pod opieką współpracujących z nimi
pastorów. Heidi i Rolland są ogromną inspiracją dla wielu w Mozambiku, Afryce i na
całym świecie.
Mama Heidi — oglądaj w filmowe wieczory z TBN Polska

