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Vitajte na našej www stránke Krok do neba.
Sme skupina nadšencov zo SR a ČR, ktorá sa pred 4 rokmi sa zoznámila prostredníctvom internetu s TV
3 Angels z Ruska. Tvorba tejto televízie nás tak nadchla, že sme sa rozhodli priniesť tieto informácie na
Slovensko a do Čiech. Odvtedy spolupracujeme s TV 3Angels ako dobrovoľníci a prekladáme rôzne
videá a články. Robíme to bezplatne a vo svojom voľnom čase.
TV 3 Angels v auguste 2012 práve oslávila 20 rokov svojej úspešnej práce pre obyvateľstvo veľkého
Ruska a môžete ako sami vidieť na ich stránke www.3angels.ru, jej produkcie je neúrekom. Snažíme sa
snažíme zatiaľ prekladať to, čo nás oslovuje a veríme, že to osloví aj vás.
Prajeme Vám, aby ste sa cítili príjemne na našej stránke a nech tieto vzácne informácie poslúžia aj
vám.
Váš realizačný tím 

Ďalej Vám predstavíme prácu TV 3 Angels ich slovami:
Pozdravujeme všetkých v mene kresťanskej televíznej spoločnosti „Три Ангела“ (TV 3 Angels).
Rusko, krajina ľudí mysliacich a naklonených k duchovnému životu, bola nútená viac ako 70 rokov držať
sa ďaleko od všetkého, čo mohlo zneistiť ich vieru v ateizmus. Duchovný hlad ľudí dosiahol najvyššiu
úroveň koncom 20. storočia, počas Perestrojky, kedy boli otvorené cesty na zvestovanie Evanjelia.
Práve vtedy sa v roku 1992 v Nižnom Novgorode, vďaka štedrej spoluúčasti našich sponzorov z USA,
zrodila naša TV 3 Angels.

Jej cieľom sa stalo naplnenie potrieb po duchovnom chlebe u rusky hovoriacich ľudí.
V auguste 2012 roku TV 3 Angels oslávila 20 rokov svojej existencie.
Za 20 rokov sme vyprodukovali:




7 852 programov: detských, o zdraví, o rodinných vzťahoch, duchovných
3 278 rádio programov (600 hodín)
42 643 ľudí dostalo od náš Bibliu
8 052 ľudí prešlo kurzom Biblie „Nový život“



Odovzdali sme 190 000 brožúr divákom ako darček
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Každý rok sa natočí 41 cyklov programov, vrátane 3 montážnych (Detské a „Лица времени“
(Tváre doby))
Programy TV 3 Angels vysiela 87 televíznych staníc, 4 satelitné kanály a 44 rozhlasových
staníc
Potenciálny divácky okruh – viac ako 50 miliónov ľudí
Všetky programy na odvysielanie ponúkame zadarmo
Televízia už 4. rok zabezpečuje vysielanie vlastné 24 - hodinové internetové vysielanie
Zabezpečujeme 24 hodín programov mesačne pre Hope Channel
Každoročne organizujeme misijné akcie pre mestá, školy či detské domovy s darčekmi

V našej televízií je zamestnaných len 36 ľudí. Priemerný plat pracovníkov je menej ako 300
euro.
TV 3 Angels nestojí na mieste, mení sa, rastie a modernizuje sa v súlade so zmenami, ktoré sa
odohrávajú v krajine. Jednou z hlavných zmien, ktorú nám priniesol vedecko-technický rozvoj, je 24hodinové internetové vysielanie. Teraz sú naše programy k dispozícii pre každého návštevníka
www.3angels.ru a vo všetkých sociálnych sieťach.
Spustenie internetového vysielania - to je veľké požehnanie. Ale tomu predchádzala veľmi
náročná práca. Začínali sme natáčať pomocou obyčajnej videokamery, mali sme len jedného
technika.
Vyrábame rozličné programy na rôzne témy: rodinné, zdravotné, literárne, historické, duchovné,
detské, programy pre mládež, hudobné programy.
V súčasnosti naše programy dosiahli takú úroveň, že dostali medzinárodné uznania:






Detský program „Сюрпризы сундука» (Tajomstvá truhlice) je ocenený diplomom Euroázijského
Telefóra a konkurzu TEFI-REGION;
Sociálny program „Лица времени“ (Tváre doby) je víťaz súťaže novinárov „Budúcnosť musí
patriť všetkým. Stop AIDS.“ a laureát súťaže „Время жить“ (Čas žiť) INTERNEWS - tento program
prinútil ľudí pozrieť sa iným pohľadom na deti, ktoré majú AIDS a ukázať svetu ľudí, ktorí zasvätili
svoj život v pomoci bezdomovcom a chorým deťom;
Programy „Независимость“ (Nezávislosť) a „Лица времени“ (Tváre doby) sú dvojnásobne
ocenené diplomami Euroázijskej TV súťaže „Ja - človek“;
Programy „Преодоление“ (Prekonanie), „Выбирай“ (Vyber si) и „Поэзия судьбы“ (Poézia
osudu) boli ocenené cenou Grand prix v medzinárodnej súťaži „Jednotná Ukrajina“.
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Pohľad do našej „kuchyne“ alebo výrobný proces programov vyzerá takto:

Z listov divákov:
Vidíme veľmi naliehavé duchovné potreby ľudí, ktorí žijú s nami v krajine. Do televízie prichádza
veľké množstvo ďakovných listov od našich divákov:
-

-

-

-

Mám 23 rokov. Začala som pozerať vaše programy a zmenila som sa. Viac som sa začala
starať o vlastnú rodinu, predtým som len behala po kaderníčkach a obchodoch.
S veľkým záujmom pozerám vaše programy. Nedávno som mal 61 rokov. Dlhý čas som sa
nachádzal v alkoholovej závislosti. Liečil som sa, ale nič nepomáhalo. Vaše programy mi
pomohli uveriť v Boha a On ma oslobodil od alkoholu, fajčenia a nepekných slov;
Veľmi sa mi páčia zaujímavé príbehy, ktoré sa rozprávajú v programe „Мастерская добрых
дел“ (Dielňa dobrých skutkov).Tento program učí láskavosti a dobrým vlastnostiam na
príkladoch praktických životných príbehov. Dokonca som prestal klamať;
Mám 50 rokov. Moja manželka a ja sme využili vaše poradenstvo z oblasti zdravia, ktoré
propagujete vo svojich programoch. Na moje prekvapenie, začali sme sa cítiť lepšie a
dokonca som si všimol úspory v rodinnom rozpočte;
Mám 31 rokov. Vďaka vašim programom som uverila v Boha a môj život sa zmenil, stala som
šťastným človekom;
Narodila som sa v Kazachstane vo veľkej rodine. Dokonca sme ani nevedeli, kto je Ježiš Kristus
a načo prišiel na túto zem, načo zomrel a vstal z mŕtvych. Nemali sme ani Bibliu, ani cirkev.
Ale Ježiš sa mi otvoril. Ochorela som a bolo mi veľmi zle, náš miestny lekár nevedel, čo mi je
a tak ma poslal do oblastnej nemocnici. Tam som len ležala, ani oči som nemohla otvoriť,
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zdalo sa mi, akoby mi niečo tlačilo na hrudník a nemohla som sa ani nadýchnuť. Prosila som
Boha o pomoc, pospomínala som si modlitby, ale bolo mi stále horšie. Nechcela som zomrieť,
mala som len 35 rokov a deti vo veku 13 a 14 rokov, veľmi som ich milovala. Odrazu som
jasne pocítila ten stav a prestala som opakovať naučené modlitby a zo srdca mi vyhŕkli slová:
„Bože, nedovoľ, aby som zomrela, celý svoj život ti budem ďakovať, aj deti k Tebe privediem.“
Okamžite som pocítila, akoby nejaká sila prešla celým mojim telom od nôh smerom hore.
Moje oči sa otvorili a ťažoba z hrude zmizla, slobodne som sa nadýchla a posadila som sa.
Takto sme ešte niekoľko rokov prežili v Nemecku, pričom sme hľadali pravdu. Keď prišiel čas,
Boh nám otvoril cestu! Naša dcéra Tamara začala pozerať váš program „Licom k licu“ (Tvárou
v tvár). Program sa jej veľmi zapáčil a tak napísala do televízie. Tak Tamara začala študovať
Biblické štúdium „Nový život“. Spolu sme hovorili o tom, čo sme študovali, potom sme si našli
cirkev a tam pokračujeme v štúdiu Biblie.
Podobné listy a telefonáty dostávame každý deň.
Za rok nám prichádza cca 5 000 listov a na každý sa snažíme odpovedať tak, aby človeka
priblížil k Bohu. Ale vieme, že je ešte veľmi veľa takých, ktorých treba osloviť a tak sa snažíme urobiť
všetko, čo závisí od nás.

Podporte dobré dielo:
TV 3 Angels existuje a funguje výlučne a len na základe dobrovoľných darov. Kresťanská
televízia v krajine, kde bol dlhý čas ateizmus, nemôže sama seba uživiť. Preto, môžeme existovať len
vďaka podpore obyčajných ľudí.
V roku 2015 bude na ruskom televíznom trhu vykonaný prechod na digitálne vysielanie.
S týmto prechodom bude spojená zmena formátu natáčania a vysielacích noriem.
Toto všetko si vyžaduje od televízie „Три Ангела“ veľkú zmenu. Naše zariadenia sú staré 10
rokov – technika je zastaraná a vyžaduje si obnovu. Kvalita obrazu našich programov, natočených na
starých zariadeniach sa veľmi zhorší s prechodom na nové štandardy.

Vieme, že naša práca nie je márna, no potrebujeme pomoc – a to ako
modlitebnú, tak aj materiálnu.

Potom ľudia, ktorí hľadajú a sú smädní po Božom slove, budú mať možnosť počuť a vnímať
ho. A každý , kto ochotne daruje, bude počuť od Pána slová:

„Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od
stvorenia sveta. Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť;
prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a
navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Matúš 25,34-41
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Ďakujeme vám za podporu a prajeme
veľa Božieho požehnania pri sledovaní
našich programov.
C úctou,
TV 3 Angels,
www.3angels.ru

Bankové údaje TV 3 Angels:
Príjemca: Branch of Three Angels Broadcasting Network, Inc. (USA) in the Russian Federation.
Adresa príjemcu: 603028, Nizhny Novgorod, Komsomolskoye Shosse 7.
Účet príjemcu: 40807840242070000003
Banka príjemcu: SAVING BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION VOLGO-VYATSIY OFFICE N.NOVGOROD
SORMOVSROE BR.6652
IBAN: 40807840242072070000003
SWIFT CODE: SABRRUMMNA1
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