Radio Vocea Evangheliei International - Asculti cu Inima!

Despre noi
Din punct de vedere juridic si spiritual, inca de la infiintare, Radio Vocea Evangheliei (RVE) s-a plasat sub autoritatea
celor trei culte evanghelice din Romania: Cultul baptist, Cultul crestin dupa Evanghelie si Cultul penticostal. Aceste culte
sunt proprietarele de drept ale postului de radio. Parteneriatul asumat dintre RVE si bisericile evanghelice distinge
proiectele noastre de alte initiative asemanatoare din media crestina si, credem noi, garanteaza echilibrul spiritual si
organizational pe care l-am demonstrat pina acum. Ne defineste si ne onoreaza. Reteaua RVE consta din 9 statii locale
care emit in FM si un canal international care difuzeaza 24h/zi programe RVE pe satelit si pe internet. Coordonarea
administrativa a retelei RVE se face de la Sediul Central din Bucuresti. Acesta asigura interfata retelei in ansamblu cu
autoritatile si organizatiile laice si religioase si coordoneaza activitatile editoriale si financiare ale retelei. Activitatea
Sediului Central este coordonata de Directorul general al RVE. Acesta sta sub autoritatea Adunarii Generale a
Asociatilor ( AGA) a radio &lsquo;Vocea Evangheliei&rsquo; , for care reprezinta proprietarii radioului si instanta suprema
decizionala in RVE. AGA este alcatuita din cite trei reprezentanti ai fiecaruia din cele trei culte evanghelice asociate. RVE
opereaza astazi 9 statii radio cu emisie in FM, in principalele orase ale Romaniei, fiecare statie avind propria sa
frecventa: Bucuresti ( 94.2 Mhz), Brasov( 94.6Mhz.), Cluj ( 88.3Mhz), Constanta ( 104.4), Oradea ( 92.1Mhz), Sibiu (
89.4 Mhz), Suceava ( 102.7Mhz), Timisoara ( 88.8Mhz), Hunedoara (98.00 Mhz). Fiecare statie locala este sustinuta de
un Comitet Local Radio ( CLR), alcatuit din reprezentanti ai bisericilor locale, avind menirea sa mobilizeze resurse
umane si materiale, prin biserici, pentru a sprijini si orienta activitatea radio a statiei locale. Fiecare statie RVE locala este
condusa de un director de statie cu responsabilitati pe liniile editoriala si administrativa ale statiei. In data de 24 Mai 2005
AGA a RVE a hotarit ca &lsquo;Vocea Evangheliei&rsquo; sa inceapa demersurile pentru obtinerea licentei de satelit. Ca
urmare a obtinerii acestei licente, RVE difuzeaza un serviciu de programe pentru satelit de 24 de ore/zi prin satelitul
Sirius 2. Datele de receptie ale satelitului Sirius 2 sunt: 12,265 Khz, polarizare orizontala, SR 27500. Programele RVE
prin satelit pot fi receptionate 24 de ore/zi in toata Europa, din Spania pina in Ucraina si din Estonia pina in Grecia. Ele
pot fi ascultate cu ajutorul unei antene si a unui receiver de satelit al caror cost nu depaseste 100 Euro. Programele RVE
prin satelit pot fi de asemenea receptionate, in acelasi mod, in Romania, in toate locurile unde nu ajung acum
programele statiilor RVE in FM, in mod deosebit in spitale, clinici, inchisori etc Grila de programe RVE se va deschide in
viitorul apropiat programelor produse de catre romani in afara tarii precum si programelor in alte limbi in intervalele de
timp adecvate unor astfel de emisii. Asteptam cu bucurie solicitari in acest sens. Incepind cu data de 1Ianuarie 2007,
RVE a deschis pe internet un site care preia si difuzeaza on-line semnalul de satelit. Serviciul de programe astfel difuzat,
pe satelit si pe internet, a fost denumit RVE international ( RVEi) ( www.rvei.ro). Grila de programe RVEi este compusa
din contributiile, in programe, ale statiilor RVE locale. Realizatorii si continutul programelor sunt prezentate pe acest site
si asteapta comentariile d-voastra in spatiile dedicate acestora. Alcatuirea grilei RVEi a fost incredintata unui colectiv de
redactori coordonat de directorul statiei RVE Oradea. Grila actualizata este periodic avizata de Directorul general al RVE.
Pentru sustinerea acestui canal de catre ascultatorii din strainatate s-au infiintat doua birouri de suport cu scopul de a
prezenta proiectul RVEi in bisericile evanghelice din afara tarii si a stringe fonduri pentru sprijinirea lui. In Europa s-a
deschis biroul RVE Germania (rve-germania@gmx.de ) iar in S.U.A s-a infiintat Asociatia Romanian Media Ministries
(www.rmm.ro ). Toti cei interesati in sustinerea programelor RVEi sunt invitati sa contacteze cele doua organizatii.
Contributiile d-voastra sunt esentiale pentru sustinerea viziunii noastre. Toate sugestiile si recomandarile d-voastra
referitoare la calitatea, continutul si structura programelor RVEi sunt mai mult decit binevenite. Folositi acest site pentru a
ni le comunica. Cind am vorbit la inceputul acestei prezentari despre reteaua RVE am facut-o intr-un sens tehnic si
administrativ. Suntem insa convinsi ca, in sensul larg si mai adevarat al cuvintului, reteaua RVE include toate sufletele
care cred si investesc in acest minunat instrument de largire a Imparatiei lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta retea sa se
extinda si sa poata fi auzita am deschis acest site pe internet. Sunteti la un click distanta de cei ce pot, si vor sa o
transforme intr-o comunitate. Si pentru ca am vorbit &lsquo;despre noi&rsquo; cel mai bine ar fi sa incheiem cu doar
citeva fragmente din miile de mesaje primite ca reactiii la emisiunile noastre : ...invatatura pe care o difuzati imi bucura si
intareste zilnic inima... ...peste 80% di hotarirea mea de a ma intoarce la Dumnezeu o datorez ascultarii acestei minunate
emisiuni... ... am dat din intimplare peste postul vostru de radio si aceea a fost pentru mine seara in care am inteles ca
exista un loc unde ce este sfint si demn nu este calcat in picioare, dimpotriva... ... sunt bolnava, imobilizata la pat, si
singura mingiiere pe care o mai am in singuratate sunt programele Radio Vocea Evangheliei... ...RVE m-a ajutat sa ma
reapropii de Dumnezeu asa cum nu as fi sperat vreodata...

http://rvei.ro/ro
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